




 |رچتسث مولعم
 تریغب ادزما نا

 تهج هجب و هننشاد ,م

 ؟دل ده ناشووخ رم
 لاقتشا نضددم

 شوخ اهن آ هب
 > رهزر
 + ملیف هلب ودروماپ
 4 ۱ درذگب

 ملیف ریژ آ هراب رد
 زا (دوشناد ) تشک زاب اسب

 ردنافوط) ملبف یداد ربملب اب ورا
 داهظا قبطدع ورش اددج» (امرپغ

 هسأت ملیف ریذآ ویدوتسا نیلوئسم

 .دس ردهاوخ نایاب رکید هتنه
 مامتا زا سب هلصافالب ملیف ریژآ

 ینعیدوخهدنیآ لوصحمود نون ملیف
 یرفعج تکر ش اب (یضوحبآ نلم)
 تکر ش اب (دیفسیشحو)و هنیبت

 نی دود یولج ار این ور - نامرآ

 لوصحم نیم داهچ انیضو درب دهاوخ

 (فده كي و رهاوخ تفه)مانب اددرخ
 هدنسیون طسوت نآ یوب رانسک

 میظنت و هپهت( ون دمنیسح) بدر
 .دومن دها وخ یواد ربلیف هدامآ هدش

 دب دج تیلاعف و تدحد

 فورمم هشیپ رنه (تدسحد)
 نابدرف یاهملیفدد تکر شا سب
 ءدامآ ودره هکدیما هزدرد یفت
 ملیف ددتسارارق نیا تسا شبا
 انس دی تک رش (شوخیکلا) مانب +"

 طسوت ملیفنیا یدب) ۰
 ء لنت تبحد

 شو و هیام ساب وه" رآ
 2 منیفنا ورک ویدونسا + ۰
 هیهت ملیفذن :وبن ده

 ور اسراگن ربخ هک ماکش ررع
 و ناو رک راک ودادربملمت *
 , تفگ و وخ دنشیلاب و

 یر هن- زلاقح ناشما دکرههتبلا

 یتادرک زاک ؛دوب دنهاوخ مدقم دن ریگب

 مامنا های این قاغاب مدو مهار

 . داد مهاوخ

 رد "تک هیارب الف تنحد
 ناداب اب (لو-وسووسف هرب) سیب

 رظت رد تمچا رم ودو ۱.درب فی رشت

 نیسبوود_یوبلج اددوخ ملیقدداد
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 لیل دی شروش
 زب رءناک دنناوخ هکب روطن اه

 (لوغ) مایف دو وارق دن داد عالطا
 شکر یابنیس رد كيدزن هدنیآ دد
 یلو . دوش هدراذک شات ضرسپ
 شروش) ملیف  دتفرک میصتادمب
 زالبق نیدربیج تک رشاب (لیلدیب
 رارق انض دوش هداد شیامت لوق

 هج رتنوهب ملیف نیایش اسب تسا
 ٍلکنا ناپزب هک ی ناسک یار
 تعاذکشیامن ضرسب دنته انشآ
 1 . دوش

 -ملیف مجزا (لیلدی شدوخ)
 رتواو نارادرب یتاپک میم یاه
 تصرف نآ شیان و دودیمدامشپ

 هب هک یناسک یارب تسا یبسانم
 دن دنشالع (نیدزمیج) .دیقن عمره

 ریدم و زابتما بحاص

 هب لوسوهروسفورپ
 !دو ریمناداب آ

 فقوگشو ریظنیب تیقثوم
 نارجتد (لوسو-دوسق ورب) تا
 یلع تک ر ش قرتط)ا هک شتعاب

 توهد سیپنبا ناکشیپ رتهژا تقن
 یاریاد سیو هتنر نادان اب اتدوش

 دیو[ هنحض یورب نادابیلاها
 روض ور |ناکشیپ رته)و ماایوک
 ناتمزوع ها ودیممجتسد (وسوح
 دیتا هدش

 زازواجشعزا سپ نا رهترت ات
 شیابتارلوسوسووسف ورپ هکه ام
 ماش یدیدج نتیب هقنیا قم
 هجیمیورب (ناک و دیرام هنکام)
 مادد تی سیی نیا تسا هدروآ

 وانب نیلوا یارب و تسا یعابتجا
 رو رغااوا نیارد هک (یدوسا)مناع
 ابرب یفایزیادمورس تاعویطم
 .دزاد هدهمب سیم لدءدوش

 ضراوع لیلقت هراب رد "
 اهامنیس

 تلود تتیه همانبیوصت قبط
 اهامتیس یرادرهش ینراوع دشدا رق

 دوشم لوصو لیچ یدح الف هک

 .دبای لیلقت موسكيهبو هتفایل رشت

 ح»رشم نایرج تک یاهتهرد

 (عالطا اد تل ودتتیهدپدج میمصت نیا
 یلد میدناح» هتمج را ناک دید اوخ
 اره یداد ریش هتدنک هتفف دود

 لبلدو دوم تل اضم هما وصت نب زا

 هک رگ مالعا نینچ وب "!دشنفل اهم
 ترهش یشراوب طیلبیاهب یفرتاب
 حآ لبلخ + ر دش هدوزنایراد
 مفب تتاوت هفاوضن یدادرهش

 و دهد هعادا دووخ تامادقاب مدرم

 وج اهانیسنابحاص یفرط ۷
 یا هیمالعا مسجت زاسپ تدنک هتفه
 اب کدندون ناشن رطاخ و رداص

 زا و" هدش ررضتم یلس ضداوع
 لا یب وبت هطوپ رم نویسبمک یف رط
 .تسامدش رمانبا هجوتم یکدسد

 دیاب قوا همان بیوص تهجنیدبو
 و دیآ ودلص هلحرریپ هلصافالب

 تزاذولک ریدم یریالعیان

 نارلاکت ربخهب یا هبح اصم یط دوشک
 یا رب یبجوم + دنتشاو زاپظا دیارج

 ورادن دوجو یدادرهش ینارگت
 تن هنان بیوص نیمیبطارید
 یابارم زا دناوتیم نا رپت رد امن
 دیابن هوافتسا همانیوصت

 هلئسم ژونع تردوص رهرد

 هدشن لح یداد رشضرا وع لیلقت
 هلئسم نیا هک ی تووصرد هنبلاوتسا
 ظاسل رهزا دوش لح اهابتیسمقنب

 .نابحاصا رپ زدشدها وخ مامنمد رممفتب .
 لیاسو دوب دنهاوخ رداق اهامتیس
 .دوخناب رتشع هدافتسایا رم یرتشیب -

 اتو دنیا مهارف اهنآ یتحارو
  تمیقنا رگ هجیتت دد و بوخیاهملیق
 .دتیات دراژو یرادیرغ

 و هلئسمنیا لاح رهب
 امو دیسردهاوخ هجبتتب رگیدهتفه
 اوخ نای رج هرا رناک نت | وخ تلا
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 ] <زاب هتس
 «دلا ره رچکیب نشوم» هلجم

 نیئارق ذا یکبد هک دهدبم تو

 ةتامذیس یاهرثهو مولع یمداک

 دا باغتت | رد لاساو ۳
 نانادرک راک

 ارتراظن ی

 اهم راس ات
 یمداک!نیا وضع

 لاسزوچ . تفرگ دنهاوخ هدهعرب

 نولامیت و دودهکیماکنه هتشذگ

 مالعا نذ مود هجرد داکسا هدن رب

 و هدننک هیهن یور+ل نیورم دش

 یسد وضع و كرزب نادرگ راک

 نب رخآ رد هک درک ضا رتعا یمداکا

 ناگشیپ رثه یدنب هجرد رد هظحل

 یئارییفا ( هتشون دابرب ) مایف

 راکساهزیاج هحیتت رد و هدمآدوجوپ

 هدیدرک هشیپ رنهنیا بیصا قحاثب

 «.تسا

 ترتهنیالد مولعم رارقزا

 قباطم«هتش ون داب رو ملیف دد هشبپ

 لوسهدوویل اهدد هک یئاپیدنب هج رد
 هجرد هشیب رثهنآ یددزا و تسا

 لد كي دوشم نیحت ود هجرد و كب

 ینایمک » هدشیمبوحم «كب هچ ردو

 ن:درآ تسدب یارب لاسروبل وپ

 ادوب هدون «یزاب هقح» راکسا

 هوشیمنادرآ راک رگیاتسا

 شزدااب هشیپ رنه رگیاتسادور
 لابوج و زادنازاب رد یاه ملیق

 لسب ناواگن ربخ هک یاهبحاسء یط

 لاسدنچ زادعب » تشاد راهظادن درو

 نونک | نادرگ راک زا روتسدنتف رک

 مهاوخیم و هدشزپ ربل مربصرکید
 «مهدب نام رف مدوخ مهیردق

 تک رشیارب كنبا هک رکیاتسا

 «لبذارفرب هد ملیف حاتتنانشجرد
 دوخ نانخسب درییمرسب كروب وین دد
 وب داس ینح نم > دادهمادا نینچ

 ماهدرک هدامآ و باختن | زین ارروخ

 رادربملیف كي وهدنلک هپبتكيب اهشاو
 «منک عررش ۱ددوخراک هک مرادعابنحا
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 یتسی را دتیان وب یناپمک
 هتیان وب یناینکب طوب رم رابخا

 یدوزب هک تسا یا سس ۲

 یابدد» مانب یملیتدد دوا,نوریات
 یذاب هانکتیم هیچت اصعتخ هک «دوقفم

 نبا ایوک یترتنيااب درک دها وخ

 ناکشیپ رثههیلک دراد رظن رد یناپنک

 یداد رب ملیف یاهین اپک ریاس كزب

 دنک مبج دوخرودب اردو ویلاه

 ری)ناگشیپ رته رضاحلاح رد

 یدامعنا نانکیذاب و زج الف هک

 نیا هد دندوب اه و ,دوتسا ریاس

 یلاه ملیف دد یزاب لوفش« یناپمک
 هدرک باختنا دوخ «قلساب اصختهک

 بوحماهن [ هدننک هیهت هلوعاابو

 . دنشابیم دن وشیم
 ها رتشاب - هاک ریز بآ د

 ناگشیپ رنه زا هک ) لبیک كرالک

 تب ترب و (دوب ورتمصرق اب ورپ

 ینامز هک ) رتکنل

 ( تشاد داددا رق

 - مه زا ادج یاهزیم +

 (تن وماراپ) رتسکملترب كا رتشاب

 ار ایپلک

 راک ادوبد و ( تسنادیم دوخ هناخ

 ورتم اب اد شداد دارف زوذههک )

 تنوماراپ اب

 ینایمک هک ) تدویهاتید و

۱ 

 !شملیف نب رخآ زا یا هنحص ردمادزی و نمرون ۱

 تناج -ناک دشگ هتاتفا

 و رترداو ینایک هشیپ رته ) نیو

 اناسود و ندولایفوس و( كيلب ایر

 هک یلابلاتیا هشیپ رثهود ) یستارب
 هیاهنآ رسرب دووبلاه یاهناپمک

 (دنن زیم رکیدکی هلک ورص

 لدن ان رف_-سپ راب تالیطعت +

 یونارف یاهملیف زج نونک ات هکر
 (دوب هد رکن تک رش یرگید مایف رد

 ی اپک یا رب هشیمههک ) پوهبابو
 (. درکیمیژاب ملیف تن وماراپ

 كا رتشاب -ناهاش تف رشب +

 - ینوت و (ورتم) ارتانیس كنارف
 (لاسدوین وب لگشوخ هچب) سیترک

 كا رتشاب مارآ یئاکیرمآ

 تعد ذا رگیدیکب) یفدوم یدوا

 (لاسدوین وب یاههدرورپ

 یالک ادكرک- زگنیکیو
 یر ینوت ( ثداو ینامد )
 (و رتع) یلتنج (لا-روین وب )

 یداک كا رتشاب - برغد ی. -)-
 ( دن داو-تن وماداپ ) رپ وک

 تب بیق- مت یارب یدهاش اب

 نرتهال زاراچ ؛ شیرتبد نلرام

 ("سک وف )دداپ نوریاتو

 یدرکی رک - كرزب دوشک +
 سرا ) زب ومیس نیج ( سک ون) كپ

 دواپ نوربات ۱ ی تا

 ری و ۵ ۳ 3 ك
 ها

 لاس ملی نبرتب
 دو هک یلبق ریخ ۵ هم

 ۱11 رک اعم رمآ .ریغ

 0 دباب دشابیم دا وآ لدول»

 لر رانتفانیا هرخالاب ِك
 رکراک كاذ نایتیرک رتا ( ملاع ناناوجمات رکا» بیمن
 , دشیو-نارف

 یرر طنا ؛دراوآ لدول»
 ِ ی مان دش هنگ الرق

 4 دب ویدو فرطزا هک تسا

 تن ست نیرتمم هلاس ره
 .دوشبم هدادلاس (یناکیرمآ

 شورفرب یاه مایف
 3 جم

 :هامیاهملیف نی رتشو رف رپ
 و # سوق رتفید+ ۱

 نا



 مت ِ یل و دید رک یدادی رخ یدوزا یونارف ناکدننی و <امیسان را طدوت نآ یودزا یدادربح 0
 هکت لع نیدب طقف هکپدوب هدرک ادیپ یاهقالع ناج
 یمویراتسدادروتسداذل دنک هدافتسا یملیفیارب ی

 دشاب صانمناوثع نیایا
 رایتخاوو وس واتس نسههاکنآ دیدرک سابت:ا ریمش شات یگدنز هراب ود یرکیدباتک زا ۲

 کود لناترف ودد یریک هتکن «تحا رص یارب هک
 ]رند انب هاگنهشاب یونارفرتا کر لن ۳0 ریقت واب نیدنچ كولاید دش هداددا رق هدر[ ظریف

 شولاید رب «والعراب ره - تفرک تسددداد ملیف هیهت یمایلاتبا تاک وای و دنیا بوم 913 هناوف ترم ب
 و ومتیم رییغت زین ناکب نر

 .دب

 لومحم
 -وکنارف

 هاب ءاوخانءهاوخ ادملیف هیهت هجدوب هک ت الکت«نبا مامتزادمب ما
 هعر رتهیبا دوشهداد ناتن ومویاهب ملیفلواشقن هک دش هتف رک میصتورپ
 واب هدننک هیبت ۱2ل و دنک ترفاسم یوروشب تشادرظن دد خب داتنآرو
 نتف تا وم . دیامت باختنا اد وی ملیفیذاب و ترفاسءنیب درک دادی

 روایاج نات وماب ءرک ۱3:زادعب پیلیفددا دژ و دادحج رت ادیورویب
 و! ۰ دش باخت |ملیف یناد رک راکیارب سل وقاسک ام سپس . درک انشا
 قیساطم نواز یراکهاب و تشادیمژا ربا هژوسب تبسن یبجع هتالع
 بوخ یلیخ هظحا نیاات اه راک. دونددا و یتاریبغت وب رانسرد دوخ هقپلس
 سارعام :سلونا یکشیمه نا رکمهاب یتح و دننک همت و دنتف رم شم
 مزولیاهدادرا رق (حارط) فتنآ و (دوتادوکد) نوب هد (دادربلبن)
 هناقساتم هک وهدش نیم همهامزین یداوربملیفژاغآ خیراتو هتبار
 . دوش هتخاس سارثا 7 زاپوکد یودزاو هشقن یبطانع (تورتسآ ردناکلا الف ء)یوسنا رفنارج نادرک راک كي هلیسوب سل وقاداهتناب ملیف هک دن ورک انشیپ ناداک ریاسو نوناژ ودرسک سل وفا نیشناج هکد وخادبب یسکت سیابیم لوا هلهورد . دهد ماجنا تناوتیمن یرگب دراک دیابت لابند ادم هرهتهکنآ زج هدننک هیهت و دوب هدشح رخ كنا رف نوبلیم تسبات هدزناپ نی خب رات نآات . درک ارخ یلب ادهشقت «سلرنا» ماگتوبان كرم
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 وا یادت |ملیق یناورک زا . درک دا دداهنشیی نیا «هننک هیچ
 باتو های ملیفینادرگ ت لوبقیلو دیدرگ دادکاد ۷

 وورب تسدوب+
 گیس کیت اما و هبنج سم
 هیکت ملیف ٩*4 راک

 ووخ یکند 0 ید ورک ی را»
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 و ءایس تدوصب ست
 ار تسخن لرزن وج رغینج

 دیامن تک رش«ایپلا»ملیفردرنیا رب لوب افتاب ات تفردها و خاپ وراب
 ,ورک دهاوخ یژاب ناتسلگنا دووهنیب یناپیکی ا یاد «ءوکشاب یددان - ولو ملیف یدوژب یئایلاتیا دوتکآ < "ارب وناسور» ب
 تدوان رباراسگوزب سی رتک آ یکادن ززا كيت زلسدی ویدس

 شرسهانیقیهک تغاسدهاوخ <یناسآ یاراس»هبموسوم یملیف
 اوغ هیهت سز اب ردو تشا ددهآ وخ هدهعب |

 هسنا رفدیدجتالوصحمب ی.رظن
 شات هکنآ دوجوابنوتاژ

 تیداتس ناوتب یکی و ملغدد
 ۳ ژوقن ماتا دوب هدش رک هدنسوت ۶
 تساوح رب تفلاخسب تشاد هک ی گه ریف
 وی راتسرر هک رک م هتع ارک حد
 اتلدختم حوو حورس یاههتشوت ترش گی رب کیر تزاپ-ایو دروایم هدرپ یو رب 3 ادوبداتس هک تسا ناد رگ راک و : تشاد مالعادوخ هب وت رم هکب .تساهدژد ربتسد دا ترول ایدو

 « دووآ رد دشابدیاب دکیمرکفایو درادزی« *
 رگید یاهمایق

 قیاس هشپ رتهوکی هود طسوت نکینابدایو مان یدیف +7
 اورگ راک و هیهت روءر ریپ یداکسهای
 لرد ناه هکد ته هچب رسپ یاهدعزین ملت ناکشی رته . دننکیم اد تساءهدمآ نکی )هک ار یوعرص نابدای هکت سا سیوای نکا هچب رس

 دننکيم یزابملیق نیادداددوخ یقبقح یگدن
 نادرک رهک تل و و قاقتاب یوستارف نادرگ راک هتایرناه »<

 یووپ وانب رامنآ .ناکشیپ رثع هک دنتسهیملبف هیهت لوقشء یک اولس,كچ
 -«تارم كف رتع+لوصحم ملیت نیا . هنعاییم نیح تربود شرهو و
 .ووشیم بوضحم یکاولکچ

 بوت مدتش ومو مانب یملیفرو یژابلوفش« نیرگلپدنومید <
 ناکشی رتهریاس . دشامدوشیم یتاو رک راک هژریمورب هوره طسوتهک
 نیلالتسا و ربای و یرناه :دیلب ورا ریژا دنت ارع ما ردمایق نیا

 یناد رک رک تحت رضاح لاح رد هیاوب لراشو ناکروم لشیم
 دنکیمیژاب بک امومانی لاکیزوم- یدیکم لیف كيرو یوتدو یرناه
 رتاعیرا و وب مادام» باتک زا هک یرگیدملیفدد ید زب ناکر وم زتیمو
 ءدهع رب اد تصعت شعن دوشیم هیبت «یونرو و طسوت رب ولت واتسوک
 شع و .دشهیهت ملِف راب ود نوتکات ناتساد نياذا - تف رک دهاوخ
 وووج رقینج و هیبت نیتنلاو بیت رتب یلبق راتآ رد | ریزا و وبمادام
 . دنتشارهدهع رب

 یوم یتادرک اکو رس نیرفاب عضایدیذد 5
 والیایاهشقن رادمدیع ددادتکر ع < ابرلد نارسب > مانب یملیفود
 دنشابیم هیرب اوسنارفو نلژ لیتاد

 رپ «سجقشع» دوخملیف نیتعن فلتعم یاهشقن یارب
 وا تسا هدرک هدافتسا دوخ ناراکسه زا ناوج نادرف راک ؛ تساک
 ووتکب و و لشیم هردن ] گو رتسآ ردناسکلانوچ یق و رمع ناناد رگ راک
 ریسکلا « ءژرمورب هوره ۰ كاژ نابتسب رک « نون وژوشل « ساکیو
 تساءهواد تک رشملیف نیا رد هرامناژ قافناب ار لیولم ری ناژ و هن وژ

 یووعارنآ درادقح

 یاهدع ءداب رد هزوس . ووشیم یت

 وارقهکل شایراماب وکتنک ی ا رب كا رتسوا ودناسکلا یدوزب )< باخت اراکنیایارب «هکب» سیسودرا
 راران ادتبا مهداددش

 ۱۱ ۳ د ایم هک "۷ ووویلاههب دنک افیا ار تسخت شقن «یکدنزكي» واهدنیآ ملیف دد تسا . داد تباضد ءرخالاب یلو دوب یضاد 1 ۴
ِ ۲ 

 هدننک یط اد انس رد تم نسل وه ایل واب دیلکملیفنباب :!سپ <ندولایقوس»- ۶ دوعدلیلم قبر یسلطسا سوابق دیاب وا مادختسا .دنکیزاپ عول ییمهزا یرگیدمی دات دهدرگ و .ور نان رزاغآ ناصاگ یا ربناک ننک هیرتو نادرک داکهک یدک و اقیرفامزاع ووویاه دیدجنا زرال تاکسا نودروگ راک وب مدرک باخت یرگیدصه تساغ ولت شر سای تصتاب هد یودقب هتعن دنچ هک یدارفار اهنیسکت نرخ اه ژورتیا لشایرام تنر دهاوخ 3 رثهاب تسابرم را

 .تلوم هکی لیف_نبتصب )<
 .یوتناتسوادبمیراکمه اب هشارف
 . «یلوک و یئابیز» درک دهارخ
 .لوکیتنآ .ناکسی رتع و دوادمان
 ۰ ی هتشايم یابلیوک لسدوک

 ی ص ا



 شک هتحو هدرگ اهراد

 و ج یلدمیایب ثكاخ درکدیابهچ یلدمیابم
 ماستاب لاری .دوب هتفرگ ازاح

 ناخ مارپپ تطلزا اهفر
 ۱ میتونم

 نیا بلطب مي)ادرپی 3

 هتفهنپ هک یوعرضوم ن

 اههاق
 رهاظ ناریا یاه وپدرت-ا هدنیآ

 ناوتیم ماگنه نآ ردو دش دنهاوخ

 وناشتبففرمو تشرن رس نواب
 درک رظن داهظا سکملاپ نینچمهاپ
 هم اف نی زا نن ودام هراش نیادد

 رارق. رگننک دزوم ادییدج یاه

 تابرظن اهن آ یفرمهنضو ميهديم

 :" میرادیم ناییزپنار ناخیپاضو
 تحت هک ناپدددد نگید»

35 
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 یامنبس رد دیدج هرهچ كي ناونع
 دوش رهأخ یلم

 نکب وان نمدروخ رب هناتخشوخ
 ماکنه رد بلاطم نيا هبهتتبچ

 رخادا رد . تفرک تدوص ترفام
 ترستک یارجاتبج نکی ویزاچءام

 و نادابآ هب تفن تک رش فرطزا
 و درب هدش توعدربخ تفن قطانم

 نم نارهت یو-ب تشگ رب ماکتهرد
 میدوب رقسهزاطق كبددواو

 نانچهداطق یلاخ اش یاج
 شیپ هب كي رات یارحمرد

 ا رحم مامث رب هام هدب رپ كن درون

 دسدب اد یدانبک نگبو .دیانیم
 اد( باتجم) هنارت امیارپد تفرگ

 2 ناقشاع دیمایا باتهم : دادرس

 . ناهجچ شب یتشدد
 واسم یاربسزا یساپاتو

 درکیم یا ارس «هقن ناتسودزا ياهده
 میفد نرت ناروتسر هب قاهناپدم

 هب مجاز ادغفرم نض اجن آ رج

 یلاه شرپ ناتسزوخپ ترناسم

 مهار نآ ربا
 گ _شحص

 زد هک میوکبالف تسامزاز .مدرک
 زا یاءهرظتنم ربع لابتقتسا بونج

 ه فک نکی و . دما سب نکیو
 و  طل دروم ه- نیا, نوک اتنم
 یارس و مدوب ء -. متاوتحمه

 . ۱ شراتیآ و نیو

 / ز زهک لئاوارد نممتسه
 7 ریاویلحا شب یداودیما
 رو یدیزر اش هک ن ونکا

 مو و رو متشم تاج
 1 ِ ز دیماات اذپمسم هدشت 2 لو وا هتل قیام بت

 یآ رد مئاوتب مداو
 ناریج رکید یاهملیف



 مهاوخ هنارف ونال۰ 3
 ۴ جسم اب ورا

 ووخءآرب ناتچمهام لماح رالمت و
 لن وتس یلث وتزا نان

 دیش یهآ نکبو
 شا یتمااویسداتهب

 یهو تالکشم

 تفلو نیربش ردقج
 هکدون تبجیب هتل 3 2

 دوب نیبشوخ یف دن زب ردقنبا نگیو

 عاوتا یئابود زر

 ءزا یدان ی
 هک نوچ .دناوخ مهاوخ ی ی ررا
 یسواف زجب نم هک كه دنن | ونه مد ره

 وزرآ مناوخیم مهر
 ترسنل ک نبایا رجا رد"
 مدرمهج وتددو مرا م دروا

 ناک دنا وخزا یکیدد رم" ن + را ارگبد
 هنارت + ۱ | رتاب و هدش

 تب زر ارادت ئ

 ( یلسیر+ سبد و ناربا
 ریظن ۱ تره
 د زیم راتی یک مهو دنا» ۴

 ؟دنناوخ زر ۳
 یقیسوم دد ی

  رتهائ رهس طسوت

 "7 ویدوتس
 اببچاخ لوماس

 هب ملیق ریذ ی 2 3 دیک گی

 و هش ,یقرصع ن

 روا تی هقایق
 یا ر

 ی یارجا
 نیایود دید

 مزول سلف یاه

 تهج یداددارق لصا
 ف رد ن اقوط ملیف رد

 هلعاغالب و دقمنع ۰ یقوت اب

 دش هو ریس 9 واکیژز راوج
 تعاکی زا شی هک رضاحلاحدد

 ملبف زا
 هکدن رادیم راهظا ریذآ وبدوتسا
 یدودحات ار هلوح شقن یفوتد
 رد وریم لادتحا و هدادماجت بوخ

 امدمتسم ناکتب ره زا یکی هدنیآ

 اد یق و د هتشذک هنفه .دوشهتخانش
 ملبق ماگنه رد ریژآ ویدوتسا رد

 دراو یتقدو م ۹ یدادرب رک تاقالم
 نیی دودولج یتام رپق !دیو و وامدش
 بتن رب رم ادیو و دندوب یزاب لوئسم
 یفوتد تدوصب یرادب ۲ یاهیلیس
 هک مورک سح ماگنه نامهرد دزیم

 یابا مزاد وادتص رف نیل دا رد داچیب
 3 تم م
 و دوش یم داددوخرب یمن سس

 یفوئد اب و دشمامت ناشراک یتف و و ترا هر
 زا ۰ هک ت فک مدرک اب | وتیحصرس

 ماهتخادرب | یگشیپ رته داکب هکنیا ۲ ی
 امتیسب یکد ّک زا نم مدنس رخ یلیخ
 روتر و متشادیرةآ و هقالع
 دود لو مناوتب یژزود

 هرخالاب منک افیا یشقن _ یدادرب ملیف
 وتف رک وش لیعتدوص وژرآ نیا
 ترالک اب یتهابش ابوک هک یل /اجت آ زا
 یئاکی رمآ فورممهعب رتف لییک
 انوط ملیفدد تک رش یارب مداد
 هک یروط, مدش مفاد لوبقددوم

 ًاقم رد

2 
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 لوتش« رضاح لاحرد دیک 1 5

 یکیاتو مت

 دهاوخ را زاس ملیف
 راک یو زن وت یم مقومن اردو دم
 منک تواضت مدوخ

 رد هکلب هدوش افک
 و هدرک ناوا رف دهج ودج دوخ راک
 یوشانشآ یگشیب رنه نونف وژومرب
 ینادداک نادرک راک كني هک سوصخب
 ترا-.ظن تراک رب نابکیچاخ نوچ
 تای رجت هیاسرد مرا ودیما و دیامن یب

 بسک یلاسهتیقنوع یناوتب ناشی

 زین نم ؛ تشادداهظا یقوئد
 نبل وا یارب هک داداد نیاراغتفا
 یگشی رثهب یتاد رک راک رظن ریذواب
 یکدت درک تفایل هک ماهتحادرب

 حس 2277

 مناودیمتو دداد نا ریادد | راس
 ۱ ءمشاب یب وخ هشیب نه وا مایا یا رب

 مداتسیا فر طن آ هکن ایکیجاخ
 ورومرد اروا رظن و تسوب ام دوب
 یو :مصاوخ دیدج هخی زنه

 ۱ تاوج یسفولد ن»رظن زا : .تفگ
 ۰ تانلاطم هکنآ طرشبو تسیدمسم
 یکشیب رنه ف هد یفاک

۱ 
 . دشاب هتشاد

 اروا یز و رک دوب را ودیما نا وتیم
 لوا زارط ناکشیب رته فیدرر»
 ۱ , وروآ باصب یسدان یاهملیق

 3 مالعا نایبجاخ تق ونیادد
  رکید قاقتاب زن یفوئرو درک اک
 . دن دشوئالب درا و لیف نا؛شیپ رته

 ددب دج یاههنابق زا یف و ز یزاب

 :ووو .تسا نا رسا یامنیس

 ورنع یور ناوتیم شملیف شیامت
 تر تشوت رس هرخالاب و دا همتسا
 . درکت وات



۳ 

 لون امرجا ر:ملعب

 همه وب و مو
۵ 

 این تن رب ملیف یمداک ۱ یسیثر

 لواذارط یاهملیف لاح رهب هتخاس دوویلاه رد هاگیو هاگ,
 لگدج «
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 رودد «مش>یاوآ « دیشروخ رد یمدق : دنلیبتنآ زا دوشیم

 خرد تشح وو تاافسآ

 ی وختب 4 رب وعت > هب موسوم مس دنایلیل»د بانک رد ددادنایرج نس دوو

 ناشن» ملیف هیهتذا یشعب ءداب رد نآ اچ تمقکی و .تسا هدش ناب

 .تسانآ نادرگ ذاک ,نتسوهناج توعد تفایضرد « «تعاجش خرس

 سی د ربا« یثو) زادنت رابع سا رنابلبل باتک مهم یاهتیسس

 «تراچهتیا ردب رفنک ؟ملیف نیا هیهت ماگتهردربا

 تردق اهن ]تشی رد -

 و هنحص تشب دد هک اهذحاسم عونیلو . اهن ابا

 *نیودلک ورتم یویدوتسا

 نتسوهناج دوخ هتلاو , یراشروو ؛ هدننک هبپت

یلام ءاک رشذ| یکی <« كنشكبن و
 , دنکیم یلجت زین 

 اب ادنآ مدرم هکتسیئاهملیف عونزا «تءاجع خرسنادنو

 رنه یرترب و هبار اهنآ یبت نیحتاریذ دننکیم لابقتس) یلد

 . دنکیم بلج یاهژادن | ات «تراحتزا

 یفازک حداخمتخادرپ هک دنکیمتب اثار هنکن نیا ملیف نبا هیهت

 هجدوب زا شیب دالدرآ زه ۲۰۰ هک ندلد ملیف نیایارب)

 دوب هدشنیصت یا رب ادهاگتسد نیاتردنب «یتراجت یناپک كي فرطذ)(
 یرتشب یداژآ نداد نآ یاطعازامه امومعهک  دزاسیم هدامآ هشیب رثپب

 ادوشیم هقیاضم
 یودرب یداذگ هیامرسو « تسامدرم هقیلسرد رامق كي یملیف ره

 روچم هشیمه ابیرقن یناپنک هکتسا ینونظملمع هشی رنه كي؛دیقع

 هدوشیمبوسحمیگ دزب تی دزین دا ولوم رف ملیفك, یتح ؛دنک لیقت تسا

 مدرم دنسپ ددومدونک [ ودیکی یزاب ویمومع مندنچ طالتخا طقفا ریز

 ةعقاوکی یءملیف ره . دنادرک رب ادرظن دروملوب هک تسین لمتحم الباک

 نیا . تسا یمودع هقِلسرظن ذا تالتشم یایرد یوسب رفسكي «دحاو

 .دزایم لکشمو هدیچیب یلام ءاک رشب تسناد نادنم رثه طباورموپفم

 الب اقتم زین اهنک رش نابحاص ۰ ددادمزالاد ملیف هیهتلئاسوو لویدنم رثه

 . دنتسه اهتسیترآ رثه دنمزایت

 -سکع هجوتم یسکر ه ؛ تفدنآ رکذ هک ربوصت» بانک رد
 ؛تسا یفتخممدرم رظن زا «ملیف هی را دعبووا + دوشیمریامیل و! لسل

 دوخناک دنک هیهتو ناگدنسیون : نان ادرگ راکب یکت۰زین وا تلهنامهب

 ۰ دشاب یم

 تشادیمزا رب !اددوخ تفل اعتمروک دم ملیف هیهتادتب اذا ریامیتول
 : تسا حضاو الماک تسا هتشادراهظا تداچتیارهب هکنانچ نآ وا رظت

 اما . دی ابدنمرته دیهاوخم طقف ؛ دیروآ تسدب لوپ دیهاوخیبن اشو
 اش ؛ دینک راک رالد ۱۰۰ یاهتفهاب تمیترآ كي ناونعب دیرشاحای[

 لوپ زین ویدوتسا هک دیهاوعتیمنارچ لو ؛دبتسه ندروآ ردلوب ناهاوخ

 دیهاوخیم امش۱؟ دیشکب «یگنسرک ودوخ رنهیآ رب دیها وغیمدب ال :؟ددوآ رد

 <«یگنسرگ و امشرنه یا رب مدرم < ریاسو هک دیها وخ یمیا ودیشاب دنم رله
 «: دنشکب

 نویلیم كيقوف یاهنیزه ابدوک ذمملیف ۰ تفلاخمنیا دوجداپ

 دیدجسیئد (یداشرود) لیامت تطب طقن ایآ؛ارچ .دش هتخاسمیئد

۸8 

 , یردئرو لاوتسنیا خساب ۲ دوب ریام
 مصب» نرگچ (رود) هبهدابنیادد د : تفک وا . تسا هتفون

 0 ۶ یارب ادواو مدرک تیامحداذا یلام ظاحازا ؟مهدب
 ۲ ۳ ] دیاب ناوج كی اریذ,دیمهف دهاوخ رتهب لاح . مدراذگ دازآ
 ۱ 3 نگیمن دوصت تهج نیمهب و ادزودنیب هب رجت دوخ

 ور رب دا . ۳ ادنآ ریظن یملیف
 رانا ناغخرورایسب ۰ مدرمنیا یوکتفک بانک نیادد

 رد وا نیا . دنکیمدای یبوخب زین اکی رمآ یقرتم عاضرازا

 زا مرکهولج نایرجزا جداخار هدنسب وناریذ ؛تساابیرف

 هک یوحثب تساههتشون میظنت لوذشم دایز یداتف رکاب

 , دنک قلخ مدرمیمقاو یاههرهچزا یعونصم یئاه

 یوم یساساو یلصا تقیقح ۰ لاح رهرد

 ٍل وا تارک اذمز|دمب ۰ باتک ةتفگب ؛ ملیقشخپ .دن امیم
 :ناک دغنک هبهت رظن ) زیمآ هتطوت و دولآبع

 ؛رب الماک ناشرظن هک مدرم نتخاس یضارب لیم
 ار «یدنمرنه» كنسددقنب| اهن[ رک ا :ریامیتول

 اصم تعاب (:هدننکسن جرخاد «ناشدوخ» لوپ

 :یورف ٌهطماوب هدننک هیهت كي ناونعب تداهنیاد هکنیاات

 2 شی ادنو زفازور یزاکمهمدء و  فرطکی

 هکیتقد . دوشیم هدیشک هاگترپ بلب «رگید
 -وه ؛ دشهداد شیامت مه8تیقفوم نودب والس ودش

 ۸ ترامتیادددرک كرت «اقی رفا کلم» یدادرب ملبف

 ۹ ! دمابث رب شتسدز| مه یداک وتفک

 لاژاسلیف هحهیارب یسددمه باتک هیقب

 هوب سوددنیاو !تسانادنم رنه و ناداتعم «ناتوشم

 !تساهدیسوپیانب كي یبارخذا یریک ولج
 اب دتفای لکشربیفتو دشژاتن ومملیف

 یاون ات-اد)ا یکیارنآ هک دمآ رازایب مدرمب

 ناشن ۰ دشرتكان درد هدننک هیهت تیذو هدوب

 اب ناگ دننیب هکنآ ربطورشم دراد یراوم

 درمیا رب تذجتبفاع نآ یلصا هدیا .دنشاپ

 تشادن هگن ظوفحما رن ] یرتهو یتراجت هبنج نآ

 اوم یب رخ ءدابدد یکمه یداشو ۰ تداپنیار
 رظن رب امیئ ول هدالد نوبایمو دوهذا سپیلو

 برگ » لذا ییلگنا یاههمانذور

 *ایب و یدیقیب طسوت كرزب ملیف تی هنوکچ»

 ۳ دارد با یوجهراون و هدیشاپ مه

 هدشمفاو هک هچن آ زازین نیایلو .

 بن هجیتن هکلبدوب هدشن هیهت یعالطایب و

 دایزخلبم یراذک هیامرسزا سپهک



 سن اشب دن | و تیمن اقلطم یفایچاشامت نیتجاب ی
 تداهنیا دو نتسوهناج هکتسیماگنه بانک كات-| 3 گیم 0
 ۱5۳ تا هداظن «الاداسایو ۲ دوش
 و سا و ستم ادرظن داهانا ی تابما ۳ ین ندا مت هکسیم 9 تا اد

 تا رظن ی. ۳ ددکو ۱ دو هیامرص اب ویدوتسا ةدادا یارب هنایعاع تر ری کنار
1۳۹ 

 اهم ۸ لگتشمار ویدوتسا هچدوب یارب یرتییصخ|۰- دن زابم لکع | 1

 , تسادادریامینول ۰ یادنایلیل باتک هد ادذاتم ةد ی.
 ابالرص ؛؟رتهو تعاجشو خرس ناشنو:تسا ۳

 ؟ دوب لیام یداش ؟ناتسا ۹ ۹۳ نیا
 دد تسا نکنم « مدرکتمن رکف دو طنبانم اتسام ۳

 هچ نایجاشامت من ادیمنم :!مشاب هابتشادد منکیمن رکفیل و,
 مسیتن امر!قذع ؟ تس ولطمان نآ یاچک هوا , 7

 هنانو فو تشاذگ شا هتیس یوددوخ یاهتسد سیس
 یچ اش است نضرد هک" داشوزیکت اطاشن ؟تسادب نآ یاحکو 9
 * قاطی تسود ارد نیدقتنم نیایلو ۱ دنک كيدزن تکرش نور

 + مهار
 +د یاج عدنرارر

 اجتشا تا زا نم ؛دشعمج من امشجدد كشاو مدیدار (تاعبای ۲

 نمو:هکد هدیم همادا دوخ شور حب رشت دد رب امیت وا رگب

 متس لک ۱كشا ""هترم۱۳ ۰ دیدمهاوخ ادنآ داب ۲۱ مدرک هبرک ینشل ]) ِ نشکا
 «!هدا + تاحاحا ِ

 هجبت دمآ تسدب تعاجش خردناشن نتخاسزا هک یطنارع

 « دتسبوجم یاهداسرابق هک یئاهذو ؛ تبسن تعنم مذو تو
 ۰ ۳ تت

 اذپمم تسا دیق« رتنک تسخن یاهذورزا هکیدوج واب رکب

 ۰ تساشیامن حودو بلق و باذج رتک راک زره

 مظنما ددوخ هچووب و دنکبم هعل اطم ۱دیچاشام تیعضورکباح ۱

 غوب دروشیاردو دزومآایماد مظنم حرخ الب اقتممه یچاشامت

 1 درپیمراکب اددوخیلل

۰ 

 ملیف هدننک هیهت تیعقوم

 تسا یساسا لاوسكي « هدننک هیهت تیضوو تارابتخا دودح
 تیاتم شج ثبهاک

 ,هدادندوج و نآ یارب یلوبقم خساپ هک تساجنبا رد زن لکدم
 دن ریگیمهدممب توافتمدحود نیباد یفاتحم فتاظد ناگ دننک هیهنارب)
 نا رایتسوو ناراکسبب هبتبت نبا یراذگاوو قلطم یلامدست دحكب
 هک «تساماوت یک ننک هیهت و ین ادرگ راک راک لیقت یرکیدو تسا شیدخ
 دزادهدهع رب اددوخ بختنم یاهملیفیلام تیلوئسم اببقتسم ررومنی اد

 نی رت دوهشم .دنتسهرپ یرگبد ناکدننک هیوت هو رک ود نیانج
 وتچرب تبصخش هکت سا نی ودلگل یوماس ؛ دوویلاه مدننک هبمت

 ناشتایوج یتحد اهن] یمابتدد هک لیف یدایزدادعت هیبناب دی"
 « ناگدنسبون ینامتها دیو -تسا هدروآ تسدب " هتشاد لو هام

 ۱ ماتم دوخزاسه نادنمرته ناوتمب هک.ار اهروتن ومو ناناد,
 رک دو

 تسوانآ زا ءزبن شخب وهیهت درومردیماهن تامیصت ,والع ۳

 :دزاویهاگ]مورم هووت تساوخز| یریمر باس برن" ۰
 ژاتتوم يقاناوت « هدننک هیهن كي هصخشء نی رتمذال یوژتفکب

 و یتفاک اکو نانادرکاک« ناگدنسیون میلمتو باختا
 هل

 بوسسد یاسین یمآاوددب, هدننک هیهت عوننیا تسا ناکشییرته
 .دننکیملیحتارواتیصهش «یعیطم ناکدوک دن امزیل نارگید . دوشیم

 , دداد دوجوزبن :؛تسا جراخم ماشرظان هک یا هیهت سیئد امویع ؛ دوویلاه یاهوپ دوتسا رد
 رداصكروی وین زاایو دووبل اهذا وا تا دوتسد تحانکسم هچرگ

 ( میدبد تعاجش خرسناشن درومرداد هنکن نيا) !دوش

 سیصخت هیهت ریدمكي تاینزجذا كيرهیارب آهوبدوتسا نیادد
 یرلههچ-تبعق وم رهرد -ویدوسا مفاثمرب تداظن وا تیل وتسم هک یاییم
 لئاسم مايتوحرط «شداگن رب تداظل و حب رشت واراک _تسا یلاهچو
 و نازاسمیف هورگ نتش ادمگن یشاد ؛یدادربملیف یاهناکمب طوب ره
 . تسا هچدوب و همان ربقی اطم اهن آ لمعدد تقدو ناگشیپ رته

 یودره «کتیاءدادا و نازاسلیف هورگ هطحادیو عتاورد
 یمابحیرم | اببرقتوا یارب راک دد قیفوت ؛تسا هدرک مادختسا اداهنآ
 هجدوب و همانرب ) یطعت تم « یوذایلصا هدادارگا اریذ ؛تسا
 جارخاداددارتنایاپذا سپ یرگید سک یه دنتام ۰ دنک نانیبطا بلس
 ؛دش دهاوخ

 ردگ و زب سابقبب ددو«نیادد تیلوئسم دودحزبت ناتلکت ارد
 ,دننکیمتراظن هپهن راک رداب ناک دننک هبهتتفک نا وتیم اددجم . تسا رییغت

 دنبامنیم لبقت ادنآ یلام ٌةهبنج طقفایو
 «كنبلب ادیاهوبدوتسا دد !دهبهت تسابر هک «نکلابلکیاهرس»

 ملین هدننک هیهن راک ةراب رد اردوخ رظن ؛هدوب رادهدهع یدیدم تدمیارب

 تاب رب ینادرگ راک یوتبتسنا یارب هک «ملیف ینادرک داک وهیپتو هل اقعرد
 یصخشتبث ومزا تاحیضون: نیا هتبلاو دنکیم حب رشت نین هدشهتشاکن
 2 ..تسا یعافوا

 هقالخ راک و هداداذا یاهدامل!قداخ بیک رثوا یاهوبدوتسا»
 نیادد هدداداهنییلکتءو رگب یکتسیز یدابذ ةجردات هدالمب و تسا

 نیلباج یلداج) ددرکیم دادیدپ ناشیا نایمزا هقبانكی تردنب دروم
 نیسنکت ونادنمرنهرریاسرب یذنان تبصعشیاداد هک (تساهن ۲ زا یکی
 ژرنه چیه تسا ینتتسم یصعش نینچ انیفبی و . دشاب شراکمه یاه

 تیفبکد اجباذ|نانیمطا یارب «ادیقلاعمیراکمهنینچ ۰ یشیامنای تمنع

 را دود و شرور هطساوب طتن یراکسه نیا و درادن حایتحا «یلاع
 . تسا رسیم «دحاو تیصخش

 «مامتان»

 یدوزپ

 تختیاب لواهج رد ,



 «گ,هلوق دزا زملیف» : هلحم زا

 ) د رلور رس) حجم ۱ 5 حس
 وز یئاعنرس راک زا ی لاین و و و و

 و ترهش «دید» تقوا رد تان الماک هناغزاب رس رو .ء لتق مد, رو هک ی زر رخآ
 ناد رک راک هب تدبیر یع هوم رد مدیرو دل هام ِ

 و دون هد زک تسک یاد تسرب نچیم فح هچ ات تشاد هیهت تسررد

 ارتردو و رابتخا نا و رمان دو طادمو تیشف

 یففأ وآ نا دنچچ هک ین اهم ر ۶ وادی هیهت دب رد ۳

 شی تشا*ا ینهیمو یلع یاههبنجاب ابوراب هلمحزا یاهد دن هک دف

 دژادناراکب ارازهن-ا ودافنا من وسزاک و اب د ار

 ۷ و ۱۹4٩ یاولاس ی طرد ات ای یون شات ۳

 یعلیف هبپ:فق وارووخ شوک درو هک دو نازسنکنا و رعا تك رتشم

 2011 ۸۸۲ 0۱ ۱ »ناتسادزا س 1 ۰
 نن رک لا تاچ رثاا تا ادع هج)

 كني یکدنز بش نبرخآ حرش هک
 .دومن دوو دزد رفت

 ادملیف نبا یاههسع «دب رو

 یارجام عوقو یعفاوزحم نامهرد

 یدادربملبف < تسافلب > یتسینآ
 تاگشیپ رتهذ)یاهدیدع هورک ودوف قاکراوآ تبع و یکنج یاه

 - زبیچ د اهتآ هدمع هک یسیلکنا قوف م1: هعمنیا)ا و دید کءاربه

 تربادوو «نیادنیلناکد «.او 6 او

 فاتخم یاه شق « دندوب 4 نآ وی ۱۷ د+

 رادزیمل ف . دندرتم اقیاادنآ ی داج وم رد « دید د

 و ار ترادو ملیفنیادو (تبدو رزین ماددرظن هطقن زا دیاننبک ینامح»هدذحیالاس یطرد
 ۴ او ک راک .دتخرا ملف هب.عدند

 و و و س
 3 3 <« ۱۵۰ ۰ دف نج مهس رز

 > ادب وید»و را < رمدهدروح بو دوب 5
 ۳ هدبدجمس» . «یعفاد زاغتناو و

 هیهن شب رنو یشز رم یاهروظنب

 یانپدخلاقنما لاس لودو هدش

 لمس ملیف نباذآ شتدا دارفا هک

 تروصب « دیدج,پس > « ددررآ

 , دش هداد شرت  لباق.هاد د

 و نایماكب داد ادملیف هعانشیابت

 و دندوب هنذوا « فیس وب تب 9
 هک یسبلگنا ناکشیپ ردهزا یهدرگ

 زا رق امنآ ساد رد «نرپ دبوید»
 دن دومنم اف ۱ارنآ یاهدد :دوب هتفرگ

 یشاناسط زین «فنیتم وب رتی» درخ

 یرچامیاه رتک اراک . تشادمایمدد
 یبغ و یماظن دارفا زا ید

 اهنآ یارب كنچ هک دندوب یماظن
 , ووب هدومن داجبا یک رتش«فده
 ردق ۲ ۱د«متید» مليفنیادد «دید»
 وترفن هک دوب هدرک باختنا هتسهآ
 ۴ دج راظتنا

  هادیر) هتجرب یار ملق دچرا یکی (۱۹۴:) تادعهجنپ شرک رو وه
 1 2 دیل ربا رد وآ ی افو هک دوب دونم ناهر كب زا ساپتا! درفیضيب

 اوید

 ۱ رم ۳ ء ریل هنحص لپ ۰ یتشک كایقرف لثم هما شات لا ۱ (نآ ول تربار) ملبف نیارد هتخپ رگ هنسچروطب نوک ا [دنچ
 ۳ : ۱۰۱ فا
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 لک لاخ ملیف هشیپرنه ینابنامان] . "

 فیدودد نا وتیماد یلالاتبا سیرتک ۲ ینابن امان دیدرتنودب

 دی رگنیاووب راک ان رگ ۰ یلنی وب و لیبقذا امتبم خب دات شذرار انس

 فنگ یراستناروشک نیامدرم وای اتیا یامتیسیا رب ادوامان و هدادرا رن .ع
 شوما رف ویدیا

 یک دنا ندب اب :هدراذک رس تشپ زین ادیناوج یاهلاسو دشابم .

 یاهلز ءافیا رظنژا «دمجنوهبو فاصناوسیک؛ هدیشک ترومو هبر
 ابیو تساهداملاقراخو زیگناتفکش یو رین و تردقیا داد ؛تلدعر

 تشنکاب هک درام صخشماد نانززا یصاخ پیتشی رهاظ تامععر
 زاارووخ فیطل وقبقد لاحنیعدد و شک رسادنت تاساسحازونه ۱ملاس

 یسانوطنوچ ناششخ .دن زروپمقشع تردقیاهتنماب ۰ دن |ءدادن تسر
 تل یرکید زیچ رهذا شی یناهنتو توکسذا وتسا برضم و ین ارکان
 یو.تسانانز لیبقنیاذا یا هتسج رب و صاخ ه ومن یناین امان ۲ .دن رم

 کی رو یکدناوخزا تدایع درک دايتخا شام نیماتیا رب هک یلنشنبارا
 :تسک رش «یتیب رکانآ »سیپ دو یدنچژادعب . تساهدوب «

 مور دوخ یکدنذدداد یناشخددو دبدج هلح رم بیت ر

 یرکپددوپشم یاههمانشب ان رد « سیپ نیادد تک رشلاب
 ووسهشم یاهسی رتک ] هرمژردو هنف رگ هدهمب فلت و مب

 رو یساپ امان آتبقف وموترهش تسا یهبدب .دب آرد دوخروشا رت
 ابملیف ددتکر ش یا ربادواو هدرک بلج ۱دملیف ناک دننک هپهن رظنارن

 روش ملیف دوتک رش دی اب ! دیو یل امنیسكرزب تبقف وم یل و هنب نم ترم
 تیها لباق یاهملبث رسیاسزا .تسناد «ظافح یبرهش» شش
 هکسلاک- وناکل و مزجعم- یلاپ ورناب ایخ -انیلجن آ ,دباب ینا ابانآ
 هنم رتهنژ نیا هک هوب یناهبن | رک تصررف لگ لاغای ون ات زود د رپ مان ادنبد)

 «زنابلپ و یتتوسپ یلصاژانوسریدوخ یتازفرکش یوریناب نسا>
 تاپ رداپ و هتخاسمسجم هدرپیور یروآ باجعارحنب «انیلا سو

 هسکد س رب رسظنب دو-_طنبا . دروآ تسدب یناهج نرههراکسا 9

 یفاپنامانآ و تساهدمآ دوجوب نز نیا رطاغب الوسا اینا
 دوجوباد ههبشنبا هدننیب یارب لک لاخ ملبف رددوخ یالاتبا ن

 و یحود تایصوصخ مابتاب لسالاینایلانیانذ باب عناد
 ۲ . تساورب ور :شایدادداق یک
 هکدارآد لالقتما دنمرنهنژ نیاهکتسا ینقوخرح یسباکج ریو

 میلست نونک اتو مدارحیچ رت دو ۶
 تیبا

 و هک سا يقب رط جشن ارم

 یلابیذ تسف زا هکنبااب ن)نیا «تشاد بوسحم ین دشن

 ۱ دووسیلاه نا ذاسملیغ یادش

 دجبانوپ ویدوونسا۱ ۶ ۷لوصحم «تویشورورغ» مظسملبق

 تاب رشخاب تسازارق اپوک وهدش دراهناریاپ تسایئدم ستسیت رآ

 شیاد فید (اکب رمآ رج, ) نابج یاهاشبح هیلک و نا رباددیصاخ

 ریدعهکیدولج وهدوش دا دژ هدنل وم امنپساد ملیف نیا دوش حاتتفانآ

 اب قیاطمیماسو ۲ ()هدود «توهشورورف» ملبف تشادپمراهظا نآ
 شرسپ ملاع یاهامتیس هک وژودنلوم امتیسرد یداچ لاح هاییدموس

 (۱۳ءدامش - امتیسهرانس) دمآدهاوخوو شیامت

 ورومدوا دیجراخ نیدقتنم تاپ رظن هک هدادیاج بین رت نياپ

 . میئاس یسدرب دوخ یماررگناک دن /وخ یا رب ملیفنیا
 نادرگ رک و مدننک هیهث رعا رگ یلناتسا طسو هک «توهشورو رغ>

 هامزو ههشهیبن ستسیترآدنبان وب یناپمک ی ارب کی رمآ یامنیسردقیلاع

 کیرمآ رد نآ شبانزور نیتضن زا كنباو دیدرکش یاد «دامآ هی وز

 دو تاپ رظنلبق اهندم)اربن ناتسلکنا پاچ دنارجو درذگبم هامشش
 ورج) هک ت سا یدوشک ناتسلگنا نوچو ..دنا هتشادژا ربا نآ هداب رداو

 ام هک ی لاجن ۲ ان تقکه یاب تدوصتیادد سی هوشیمن بوسصح» (اکپ رمآ
 لیان ملیت نیا ندیدب امژلبق ابناثپرب ءریزج یلاها میداد عالطا
 , دنا هدمآ

 و رس هدعآ هد شیاسنب اپ ره هک تسا یملبف «توهشورورغ»

 رما رک ی لناتسیا رب ادصورسنیا اجکبیل و هنخادناءا رب یدایز یادم

 تسیتموطم رگید یاجددو هدوب راختنا هبامملیفنادرگ رک و هدننک هیهت
 ,تساهدون روخلد ادوا فورمم لوقبو ءدعآ نارگیورب یکدناارچ

 یارجام-نادرم - كا دژ رب ووون | رپس-نام رهقنوچیدان [ هدن ژاس دیاش

 تشادن راظتا « هناگی كب دنامهن . نیک ینشکد د شدوش -ذو سیف

 نیهب نیدقتسماا یخرب دوبهپمان دوخراعهاش ارنآ اصخش هک یملبن ژا

 3 هنبابت لابقتسا مشو

 واهچ اب اررعارکی للاتسا ناسا دهاوعپم یمقاو تب رج

 (تسیلین دنا زمایف) دب امن دنعشب د شردالد نویلیع

 1 -هچیلاق ریظن ملبف نپا ریگناناجبه ه ورت ون یل و یناشآبت .

 (رتوکر یکسی) . خیداتزا تسا یگنراوکن و
 یراعصاش ادملیئنسبا اب رمآپاچ دئارچ نبرسفم هک ی لو

 0 دن اهدرک دادیلف یندشن شومارف

 .   یهوکشو لالچ اب رما رک ی لئاتسا هتسچرب و دپدچ رنا هكئپا ..,
  هچد» نیرخآپ اد امنیس موبدم تبثحوراپتعاو دیآبرازاپ ریظنمک
 دود دوب هدشن ریخست نوتک ات هکاد یمفت رم تالفو هداو شیارفا ناکما

 , ددوآ یمدورتع نیا و رملق

 ((دلا ره رپبب نشوم)
 . كم نا درگ راک تب ناونسب رما رکی لناتسا درومرد نوتک ات.

  هیدرت و كش نیا «تووشورورغو ملپفاب یلودوب دوجوم یدیدرتو

 دوشیم فرطرپ
 # (وبوب دید داناس]

 هقتم نسکنیه تداگ رام مناخ ناگشیپ رته یزاب ددعرد

 رو رب هوشیمقف وم | رتانپستدا رفاهتت هک هتشاد داهظا رک رک ریکیپ
 هكتیشیف دنا ربلیف هقتمریاد ناجرتیپ يلو دهدهارا یبلاچ

 ان صیعشت فی مت لبافاد ملبفلوا ناگشیپ رنهزا كيف

 درظت یینچ .دلا ره رچکسب نشوم هلچم رفع روب مایلپ و

 واتس رانی رب تعاریف ناکشیب نه



 >- جرم محو ههم وحو و

 منم حر 5

 نتسوهیب ول هب : زاداقتن |

 ۵ و وب و و و

 ِس

 + ۱ ی ب

 لمحت یارب یدودحمات تا رطاخ 0

 مطب یوم ته
 یارب یتاهرابق نینچرد هک

 نیلپاچ
 طرشب هجوت نودبو كدزب غلابم

 ناکما :هدرک تک رش دوخ یاپبدنب

 دوجو یهاد نیرت یئنزجذا تسکع

 درادج

 رد فس یودیدج ملبف

 ءژادن (نآبا نمیارب ۰ «كروب وت

 ودرو ویسم هک هدش تسکشاب هجاوع

 قیفوت تبالمیرل و

 + دن دوب یم ویعم یاهراکهاش ماین ود

 هلسب ایم رظتب

 نیا دندوب هتفاب

 ینسکش ملیف نبرخآ و

 یاهزرم تر ات

 ن یلاشخددو هتسجرب دادعتسا

 دد هکتسا یملیف ؛دیانیم ملارد

 یتیمها یلو - ثیمهااب لداٌهلهو

 دداد ماود یهاتوک نامز طقن هک

 تكي هک هچن [دننامو « دنکیم هولج

 دشاب هتشاد رب دد دیاب نیلپاجرثا

 ؛لاحنیعدد .تسا هدرب کا و

 قالخ رگید صغش هکنسا یملیف

 ٩ دنکیمل تداضت نآب تبس ارنآ

 تی هباشم هرّید سایق نبا اریز

 تبسن < اشددانرب دشجنس لئسلا

 دهاوجن شیاه همانشیامن نی رخ آب

 , دو

 دافتسمنینچ دیابن نمداتنک زا
 یناطلس هک دوش

 تل وهک نینس دد هکتسا یدرم رثا

 |رهاظكروب وب رد

 هک ت شون باتشاب اب و دنکیم ریس

 زایاهریت هناشت زج یریچ رثانیا

 وبااج تاک « تسیندنم رتهغ وبت

 ذا رگا و « تساداد اد یر دابز

 هتف رگ داررقا زجم نیلپاچ داثآ رباص

 رظن اجنیا دد هکتتساتله نیدب

 تیمطق « دوخ رصسب تبدن هنم رثه

 هکلپ هتخاسن سکعنم اد یعوضوم

 دزاسیمدادون ارنآندوب اجرباپ

 ملیفدن اوتبمل یسک عطق دو طب
 دزاس ادچنآ هدن زاس)ا الماکا»

 هكرن رصناباد اکنیرمآ نیلپاچ

۱۳ 

۵ 

 شنی وتوص هلحم ریپد

 یناطلس

 اکب رمآ زا یتمسقاب هاکیرمآ درک

 درک درط هنابرج هثیک ار وا هک

 دوفت اب راکن همان كيژا نیم
 9 زور كيژا ن

 هک مدبنش نینچ اربخا یئاکی رمآ

 دوج و نبلب اچ رک 6۱ رب 9 :تفگ

 ترف یور زا نیا < ددادن

 و هنارکفثم الماک هکلب , ددن هتفگ

 ۱ تسقاو یورزا ربث تقعقح

۱ ۳ 
 كروب وبن دد یناطلس تشب رد .دوب

 دوا ناتفغ ۳

 تادیم مت ی ی
 و یقطنم تا ربیع 4

 هک یناجیهوتا
 تا ادع زارود

 اساسحا كان درو

 شمارآ

 درک كردار

 اجنپ رد نیلپ اچ هک اد یتمسقنآ

 شقن « هدون باختنا عافیا یارب

 هرخالاب و یچاشامتكي یدیمبت كي

 شیوخ دوشک زا هکتسا یناطلس

 تسا هدش هدنار یب القنا هطساوپ

 هاگهانپ اداکی رمآ یعضو نینچرد

 طقن ناطلسرل و .درادنییم دوخ

 یک هشیپ تراجم  شاشتغا

 هک یدوجواب و دب ابیمیرکف .دیدش
 ؛ دوشیم هدناشک یطبجم نینچب

 تسا هدننپ رفآ تردقحاتحم

 ناجیهو

 دن ایم موصعمو هزنم رمالاتبقاع

 ید تشگ رب یعقاد هاد لاحنیا رد ]

 هکلب هدوبل؟تسکش مزلتس اب وراب
 دو یو اربذ تسایریک هرانک طقت

 هگنآ هل هددوخ تکش یرا ودیما

 دشاب هدشیح و د تیقف وم مدع راچد

 یلاکب رمآ هعماج ادمع نیلپاچ

 لاکشاهطسا و نباب و دنکیم وجه ار
 ناطلس هدب زک رب ۳

 یاهن اب ایغرد بش ؛ دوریم امنیسب

 یرتخد هطسا وب و دن زبممدق غولش
 بوگآ رب یایند رد (زمادآ ناد)

 « دیآیم دانن رک یثداجا نوب زب ولت

 و هدشكيتسالپ یخارجلمعتم سبح

 یلصا تیصخش اددوخ بیت رت نیدب

 هلیمذ دبایبم یسایس یوهایه كب

 نآ زیمآ هب رغس هبنچ یا رب الناک

 اه یخوش متاوددیل و تسادوانپپ

 دند رکیم تداح یتحا دو یک داسب

 نوبزیولت بش كي هکر ه
 تان اما دشاب هتسب رکن ادیت راچت

 « دن ادیمهداب نآ رد ادلزه میسد

 ددوم یدوزب اهنسا مامت یلو
 دنس ریمنایابب وهثف رک را رق هدافتسا

 یکسیو ع ون باب رد ناطلس هکیتتو

 نینچ تشپ ذا ۰ دوغ هقالع ددوم

 الب_دنکیم داریا یقطن یهاگتسد

 شیپ لامهد همانرب ادیب هلصاف
 بورشم هداب دد هک «نوتلکسادر»

 اچ هک دوشیم دادید

 :هتنکیمشیپ رد هک
 عشدكي اریذ



 ؟دب انیم

 و دصقیب

 دوشیمل تا ابماود

 هلچایثوب زی ولت همان

 و داوتسا کرج

 7 اوبسیر
 خوش لبدبن اره
 دن ادرکیمرب یود یب رگ

 طعسو هک دهدیم هذاچ

 ی زا , دنکیم

 ۱ دوهب یلر

 دوخ ثا رکب دب یلاب رهمیارب ّ دی امنیم دد اد قشع «دننا مادبنآ

 یاه هیاس نایمدد ناطلسكب هاب دنن امطقن اهشناددو دیامنیم دل
 لزهد تسا یچاشامكب الماکدرغ نیلپاچ دوشیم دادود رگبد مدرم
 .دنکیم هداظن اردجر

 عطدا دعبیلو دشابن نیلب اچدرخ لد نبا هکت سانکس هچ رک
 هعیلط و < ودرووپسد هانانک
 گز آ هیرغح دنک رورب هطحل ره دوب نکس تبحص )ا ,دانتساب دانا رطخ هشبمه درک راک قطعا یابنیس رد وا هکیماگنه ذا یساو ثخاع ثای امن دنمرثهكي ناونمب «دنننه هداس یلبخ اموبع كررب نباف» هک ادنتشب وغ كر زب فشک دوخر# للاوا دد نیلپاچ تسا جذاد رب و كنک كروب, ون رد ینالعلس نانغم فده «تبال میال» دد كررب رکن
 یکدنز و نآ نداد ءراج هن اتحا و < مسی راک كم » مراب رد نیلبا#
 وونشخ و ناف را هدهدیم ها دا ین"
 و زاسپمل

 تلاخد زین لقع راک اجنیادد
 مینک فذح ار هلابمنیارکا رراد
 .دهدیم تسدزا اون ۱2 ش# یلیخ 1

 ودرگیمل وجفیل و دوشبف سیخ
 هلپ ءدنخ_هشيمه نبلپ ا؛دنخ

 - وبن رد یناطاسدد یلو .دوب رشب
 سلم ا و هب ام رایس هدنخ نبا كدوب
 یرتخو یورب صخش .تسا خلب ری
 دوخ ناهگان ۰ ینامهم ماگنه هک
 نوسبربودلت یاهیکز مپ لغاداد
 و سرت هکیلاحدد «دنکیم یتداجت
 اب یلاکی رمآ یبسد تاماقم تشحو
 ابو هدشهچاوم سدون مسینوک
 ارروخ یاههناش نالماس هکپاگنه
 .وزادن ایمالاپ یناغوف نب لابث رد
 ددومدد یسک نینچمهب ودنغین ادبا
 رد ناطلس هک ۰ هسردمكي شدرک
 ودریگیمرا رق هحضم فده درومنپا
 رداپو هدش ینیریش لخاد شهالک
 دها وضن كينسالب یحا رج زمیب یخوش
 , دی دن

 رد كبتسالب يحارج ددزیبآ
 هک هزاسپم دیاهاد یسلاکس تفیفح
 نبنچ <چییول و نامززا اهنیدیک
 ,دن | هتشادیل اذداامباد یلاهذشوک
 تروصهک درادهعمهاو نیاذا ناعلص
 تک رحرهرثارد !داذدش هلصوءذات
 ی «تشاددها وغ رپ فاکش ین اهک ان
 زا ترابعشیابن .درکنیم اریدد" همان ربكي و هنیشنیمهن ابش یب ولک رد
 هک ت سا یمیدق لاهكیذومزا یزیچ
 یوم میلقاب هنارقوم نیدک ود
 - یم نیگند ادرکیدکی یژ رکن
 دننک

 نبا بولک یمیدق نایچاشاست
 دوآ هدنخ نونچ دحرسات ارهنکن
 یداددوخ یاب ,ناطلس , دنب اپیم
 جنشاب یلو دنکیم القن ندیدنخزا
 و رظنمیل و .دچبیپم دون یتخسو
 یزیچب ات .دنکبم شهوک هکیدرم
 ملف و؛میدب دنخیم زبل امدوخ هک دشاب هلحشمدن |وتپم یعق وم طقن  ودنشن
 یکدرسفایعون اجیادد یلوصمیوم
 زا هرطاخ كي تساداد ادیفیطل
 نبادنن | وتیم هک یک دزب یاهنیدمک ا ؛نیلباچ یلدا صهش)۱ :«نوتیک>
 .دن زاسزاتمم و كحضماد ندز کن ر

 هی وب مک وا
 امادا رگ نیلپ اچ هک دشاب_ ببسنیدب دساه+ ددنخپممک راپسب مافی ادد
 .دیامثیم توعدواب_ندیدنغتبج هکلب؛ناطلساپ ندیدنخ یا رب هن ار

 دديل داچ یلصاو یقبقحرات ۲
 وپسو» یلاهنت ؛ تساهدنام یاچ رب هدومل افیا هک یرکیو یاهررثک اراک
 نیل كارت ناو اد یل داچكررب لد هک-درولاک میظع یلا رک فدرو
 !دش ادب بادذج صنع .كا رن اطلس هک تسا .نکسم نارگید , دومن تببثت

 اپهدوب ترسباب هک یآاههتسصردو
 یاس لفط یفظاس«یارب هک ینففش
 یلاعیگد ربغژا یلاههدا رش دوم
 هنب ام تبالمیال_ناذورفد

 ناب رم ناطلس یلآ روطب یو 0
 ناطا)۱ هک یلابدنآ اپ ؛ هتسارآ و
 نآ هبارک تخادرپب دداف هک یلتع
 مولدسان یاههثشن اپ دیدیم دوبل
 زبعآ تملاسم تفرشپ یارب هوخ
 شتیمخنش نانچه - یمتایژرنا
 دن اییم یقاب مچی

 ۰ می هثخیم وا یلاشیرپ هباع
 تسبا هبب رفنآ ااجی دانف رگ ني |یل
 سلافن طسوت.دعابت نویس رپعا نیا
 ودرگیم دیک ان ملیف ینف

 یدای )فسات بچوم مقاولایف
 ناذچ < رب وکس-یلک رب >الثم هک تسا
 نآ یلاوسركن ردیب هک ی دن ارگ كب
 هنحمكي یا رب .دوشیمهداد صیغشت
 یمالقن |تبسچموبنا ؛ هدوآ دوجوب
 ناطلسرصقب هک« یحاتتنا دوزیپ اد
 هس زبچ رهذا شیب +دن دوآپم موجه
 هکیباءاافم جا رحلواژ ود نیمچا رم
  دننکبم م امتچا نآ ادب اسحرودپ
 نپلب اچنیشیپ یاههلیف دد تاکن نبآ هکم نکبم دوصتنمو ۸! هشابب هیبش
 بپجسب یو بلقا ؛تسا هدادیمن خد
 هنف رک داف ماهنادرومهب یژاسملپف
 هدوپلیا نآ مورفم ًاندعاق هک تسا
 هتشا دن یراک ورسینف نناتداب یو هک
 . تسا

 نا تسا و غیمیو هک اد هچنآ
 رک ۱۸ثا هتفاپ اددوخ فیصو ها
 عبانو نیب عج طابث را !دلیتسا
 ثروصتباردامیتک نا :ملبف یجب ره
 رگا .تساهدوپ لپتسا میان زاسلپف لپ رظن هطق رهذا ۰ نیلب اچ یل هاچ
 طابثدا نیاكدوب وپ رد _یناطلحدد
 یارب تدومنیارد ددوخپمن مشج
 2اوررگ رطن ی صل اقنپ دی اب اهن بلطنپا طاپننسا

 مس یتدرسب و دانا نیارد
 ردمنگپم رگنن هک ادهچن آ هک ماهدرک
 ظارسیامت ؛ منک نایب هشاپ ملبفنیا
 تبمطت مده؛یگنندسپ «دانآ ربا
 یارب یئاجه حالس ندادرده "مدپآ
 هكرزب من لابفرد داکشآ دیدرت هكي .نیئچهد ؛ تیهایب یاهفده
 تمجر دنناس تبالمبال هکبلاجدد
 و اههنحصب تشک ز اب ۰ دونیملصاب
 نآ نایما نیلپاپرنه هک ی ک اما
 ثكتي یدود سامحا هوخ كدرب وبل دد یناطلس . تفاپ یلاعتو یفرث
 رظن ناعا نودب . دداداد یدیبت
 اهتنهک- نیلپاچ یصخش تبمفومرد
 نبا یلاچنآ دیابد تسا .دقتنم راک
 دی اهیم همئاخ ملیف هک دباب هماداتقد
 اید هداسراپب عفادرد دیاش ام
 یهون هکم یدوپبم نییشوخ لثادح
 ,میتشا دیم راظنن | ملیف نیا ا ؛رکید

 ناباپ

 هر ۳4 : )۷ ۱۳ 9 را
۹ 

 ونیتسدو ارت لو راک سراب رب

 ازالپ شوینسم _یدوزب



 ۷۱۵ (صع ۲۵ 2

 تسین ناثاوج هرود

 (ءاددولم)

 اسلک

 هداتفااب وشیپ هژوسنباژا

 «رهچ دنچیسف رعم یارب «دش یمس

 ملیف هدننک هیهت دوش هدافتسا دبدچ

 ثآ نادرک راک و دلان ودكلمسزا و

 دشابیم چپ زدی وی
 مدب و یلا - دیو لباق
 هقبآ ۸۲ - ۱۹5۷ توا

 تیهسارج وا ۰ نفوتربار

۱۷۰۰ ۶ 1,20۷ 

 دشک یم ماقتنا ملاخ

 (ءاردولم)

 ستسیت دآدنیانوی

 رد هدزوخ«ب» رفوهکسش ز

 نیا .., دیآپم ماقتتا نتز رک دح

 ماددولسم ملیف نیا ءژوس همالغ

 تداد-ناب الاب حوژطسوت هک دشابیم

 كين وت ورپا ویرانس یورزا دن

 تسا هدش هیهت

 ی روم ناهرل "س دیدلباق

 هتیأاد ۸۳۰ ۱۹۵۷ توا

 مس يک واسیلد

 ۳6۱۱ هج عجنابع علوم

 ناطیش هريزج منهچ

 (ماردولم)
 پوکسلاکر - سکوف

 كالوج ول طسوت مایف نیا...
 لاک نایک یا رالو

 یناپمک ادنآ تالوسحم هک ملیغ

 تسا هدش هتخ اسدب امئیم عیذوتسک و ق

 یبین  نایتسب رک و سگ راک

 . دشابیع

 روب و ما ای و - دی دل اق
 هتیفد ۷۴- ۱۹۵۷ توا

 ملات مایلب و .نینل ادتومله

 زرب- نآ

 5و0 طففععو

 (یدک ) حورنادایص
 صتسیتدآ دیالآ
 رتشاب ارملیف نی باوشنب ۰

 جو رتنملسک یلن اتساو لاهرتناه
 نوب زی ولتیدمک یاههمان رب فو رمس

 .تساهدون هیهن

 دربلب جدوج می نادرگداک
 دشاب یمسا ادو ولا نآ تسی دان

 مدی ویا ادب دلپاق
 هتیاد ۱۳ - ۱۹۵/ناوژ
 رتتلک ی لل اتسا - لاهرتناه

 هد

  01۱و٩ ۱۷۷۱۱۱

1061 ۱۵0۲6۲ ۲ 

 رتناه دلار تبقف وم ابآ

 1 درک دها وح هایت ار

 (یدمک )
 - پو-کس ابثیس - سکوف

 رلاک سکولد
 تفارظو تفاطلزا یئایئد

 كن ارف بلاجو حرفم مایفنیررد

 یا همانشب امن زا نآ ءژوص هک نیلشات

 هدید رک ساینقادر ولسک |ح روج ملقب

 یس اجنیادد

 داداف هدرولسک | همان

 یرت آدیدش هبنج ت

 نیلشاتن . تسا هنفهن

 نایاب اصوصعم ( تساهداد لیفب
 نینچ ودشابیم رت ات كيسب الماک ملیف

 نیلاپ رنآسن هدرب هک دسربم رظتب

 كاد شقن رد لادنا دین وت .دیآ یم

 یف رع«كرزب نیدمک كء اددوخ رتناه

 یناشخددهدنی آ هک تسین یکتشو دنکیم

 دشکیار هشیب رنه نیاراظتنا

 د وا ومایاب و - یلاع
 هتیقد 5 - ۱۹۵۷توا

 وآ راماتز رس دلبف-آ اهنیچ

 رتن اهكار- لادن اریا ول

 6هصفع گنده

 (یشیدات) مایخرمع
 - نژیدانسیو - تنوماراپ

 رلاکینکت
 هیهن ,(رسپ) نمپ رف كن رف

 یملیفدا,نیاتن وماراپ ین اپک هدننک
 رعاشیک دن ززا هک دنک یم میدقت |«,

 هدزاب نر-ةدد «مايخرمع» یسداپ

 یخی رانتسا یملیف دی امدیم وکتفک

  هسسد ؛ تنایخ ؛قشعذزا للجم و

 ابتسیل یکشو یزبرن وخ و بالقنا

 دش دهاوخ هچاوم هقباسیب یتیقفوم

 یود ذا هل رتید مایلپواد ملیف نیا

 هدومن ین ادرگ راک نودنیل هراب وب انس
 . تسا

 روپ ومایلب و - بوحخ یلیخ
 هفیف د ۱۰۱ - ۱۹۵۷ توآ

 رمع هدلپا و لا رک
 ینح *یل ,لکی ام

 نا ریش ۰ تااپاربد

 هاخ + یساهدن وبا ر

۰ 4 

 16 ۳ هزدصع تعصع

 (لاکیزوم) هماژیپ یزاب
 (رلاک رت داو) یگند-رن داو

 همانشی امن ژا هما ژیب یاب.

 یودورسب فورمم لاکیزوم یاه
 وتوبآ حدوج طسوت كنیا هک دوب
 :تساهدمآ هدرب یورب ننادیلن اتسا

 سیپ نیمه نادرک داک تربآجروج
 زین ننادیلن انساودوب یود و رب رد

 -ملیف نی رتچب ذا یخ رب هک تسا یسک

 تساهددوآ دوجوب اد دوو,لاه یاه
 -راک و هیهتار ملیف نیا قافتاب ودنبا

 یدسب دود)ا زجبدن اهدومن ینادرک

 ین اکشیپ رثهنامهملیف نانکی اب ریاص
 اد سپپ نبا یددو رب رد هک نتسه

 دن |هد رک یژاب

 س روبا زهیج  بوخ یلیخ
 هلی د۱۰۱- ۱۹۵۷توا
 پیل ۰ یدس رود

 دیس - تب رناج
۲ ۴ ۳16۱۰ 

 (ینانج) یللمل (نبسیلپ
 پوکسامنیس - ایپلک
 - نویسیل ؛ندنل دد ناتساد,..

 .دنفاقافت|كروب ون و نتآ « مد
 سیلپ هداداوضع رویتامروتکیو

 داونم نایچتاچاق اپ هک یللل | نیب
 یارسب دیامنیم هژزابم هردخم

 رثوم و زپجم دناب كي یریکتسد
 . دشکیم ینادارف تامحرز

 - اتین آ ملیف ناکشیپ رنهرباس
 ترانوب و دداوه دورت  كربکا

 «یللءل |نیب سیلب  دشابپهونیلوک
 - ورب تربل آ ونلاكنب و ریا طسوت
 هیتكنلیکناجینادرک اکكب یلرک
 + تساهدش

 یبلاک تنساب و بس بوع
 هژیق ۱۹6۷-34۲ ترا
 زوج روتسا زا راچ «روبت امروتکی و

 رگ و رب اذج ۰ بک ااتیئآ
 یا كم كل ارف هدراوه رورت

 ۳ (6تدص ۶ دز

 (یلانج) كب اچ ریآ فده
 ستسیت دآ دنبان وب
 3 لا یسانج تسا یملیف.

 :روتکیولیف و ی راه
  ,دن |هدوسن ینادرک زاک و هیهناد



 دمآ دوویلاپب هرغدلا

 جدوج» < رک وک

 «نا رثخد»لاکبیذوم رثا

 ودم یوب ار شیات اب و تخاس ن

 اهنابژ رس رب لاد؟ ملیف نبآ

 یق رتجداب یهاتوک تدمیطو داننا
 تحت نونکا لادنک اختنار

 یدوزب و تسا ورتم ینابنکدادرارن

 یذاب لوا لد بلاج مایف هنجرد

 ۶ وا دوش شوما هارغ

 ابثءام

 سک دو ؟ یسیلگن ا فورمم دوتک اب

 یهوکش اب مسا

 و دوب هدوبن حاود)ا «نرمیرب

 2 ملیف كي رد دنم رنهود

 كرزب روتکا «نوسپم زیج»
 0 اتسلگنا یامس
 رگیاسا

 س شور ی

 دو ویل اهیاناوت هشیپ رثه
 متسخن ندین اسر نایایب لوفشم نو

 رد < لتق داب را » ملیف یاههنحم
 دنشابم ربام نبوداک و رتم یلاپ#

 ۶ا

 هات هداتس اد موس لد 6
 تهابش هک «سن وب

 دن تیمافب ۱ دا دیل

 ناشخرد هدا
 | و تكررب وب

 ّ رب ویرلل دم نم( صم راه
 نیل وا و هدوب ندیز

 كني اب «شنآ یود در ۲
 ۹ ) را

 ین اب ن هر ایا ایی سهرد لبق یدنچ | ۲
 5۳ 2 زنق دایرا 7

۱ 

 -سوا رد هک تسزیگنا ناجیه مارد

 ددرکیم یدادرب ملیف سلجنآ

 1لوک كنیک تان یاههمغن

 دوتیژوبمک < یدناه,س.و >

 <ینول نس یاههشن > هک یکرزب

 )ایت وب دانس تسوا یاهراعهاشزا

 ذ دوخ یناک دن ز تشذگ رس

 تنومازاپ یاهویدوتسا هد یدورب

 دهاوخ رد یشژرا اپ ملیف تدوصب

 < ی ول نسیاه همش > هک ملبف نب | .دمآ

 ورس هببنزا لیقن ونک ا دوشیمهدبمان

 قبطتسا هثغ ادا هارب یداب یاد

 روهشم تسوپهابس مدنن اوغ. ع الطا

 یذاباد ینصالر «لوک كنکت ابو

 د رک دها وخ

 یی یر

 رو یرتسگناگ یاهملیفو:..دل نل

 لوا لر « زریتسراک یدب ناج » , یسیلا فورعُف نادرگ راک
 راذگاو« كل ربکا انآ» یدل وسپوبحم هراتسب ار«ناونل هد وخ هرات )مایف

 هدپا اسرناپ الا ر « یمپهداب رف» ملیف روشک ییءه رد لب یدنچ ات. درک

 دنا وتیمل یکچیه ییارباتب منه یرسدوج هراتسیم ۰ دب وگیم یو .دوب
 رارف یتفوا مرازبب نآ لر یافیا زا هک دنک یملپقرد یزاب راداو ارم

 مدلاوخ قدعتاپ اروب رانس ادتزا منکافیا یذق «یمیم داب رف » ملرفرد دش
 توچ یلو دناهد رک راذگاو نمب یتیمها یب
 * مایف رد افاقلا ,متف رب ذی تباض راپ

 لر ٩ متاابرد ترواو
 د وا ملیاناارد یزاب

 و مراد هدهعب ینو۶لر ؛ تسا نایمرد نیق راس و داسفو هان یا ر>ام ۲

 و اپناپسا رد ملپا نبا | دم دها وخ نا وارف هدافتسر رپ مایسنج هبذاج را

 پچعل یار كیامنیم الیا «لیئسایل وثآ» ارماباقلرو ددرگبم هیهل اقب رفا

 !دراددوج و نا وارف «یاوث» رد یدمک یاههبج هک تساجتیا
 عج و هی ی وی

 یلاکی رمآ بوبحم هشبب راه

 ددالدمایف دیشر هبلاوش) دل ن

 تسن و زاندد المف ( + شوبهاس

 - ربملیف ماشازلدعب ۱ دربیم رسب

 4 «یلایددهلوخ یودرس »شو رف

 ,ناددارب یناپکاب یداددا رف یو

 هس شرعدو ملقءد هک تس رت راو

 طقف ۰ دادعت نیاز

 یدوخ جرخب ۱
 هتکساو ددتک رش . دشدها وغ

 تایطاخ ایپلک لوصح» < ناداد

 <با رک هحلسو یلاتج ملیف رد یزاب

 هج تقگ وا از ار

 هعرتسکداکب وخیاهغقن ردا رم ناز
 و یناچ هلپ هکلب

 هرزکه دن ز

 + هب ددپ#ا متن

 !دوب مهاوخ لدکن راتنبانچ
 ۲۳ جم یخی یی مس مرا

 تن تر



 دیه و قیاقهیلرد هک

 بآ لخادب شرب یا رب

 قیافهجتت رد هداددوخب یناکتدرکیم
 رس هسهو همدشدبدش یتاکتراچد

 هراختس

 دتخب باب شت شن

 هک دادروتسد كن ردیب زما وه

 اهتسدیود ادنیحو رجم ملاسدارف

 ریشآ كنکیدوخات دننک دنلب تآدد
 زا یب سیسو دنک تساز ادقباق

 ندربب یاقذابآ یفاک زادقمب هکت 1

 دندروآ قیاقباد نارکید دلتشید

 رد همه هک د وب یروط تیمضو
 رثارد هک دندرکیم وزرآ ناگلد«ت
 دن دوب هتفدنیب زا نتدنچ هتداحنیا
 تیرفع اب ةلباقمرد اهت آ زاک اج

 دعمرهاشآ نگتشدد یگتشرگ

 همهذا شیب هک دوب یرکفنیا
 هکیلاحردو دوب یوق زمل وهژععرد
 تحارتساب قیافهثرد یگتسخزا

 سین نیاب زج یزیچبدوب هتخاد رب

 تسناوتیمن نیاذا شی .دیشیدنآ
 ررادبهدنش وی دوخژا ادرما تققح

 درک یمتاغتیا مقر آ رد یوهفظو
 دا رفا ریموكل رمز ناکما دح رساتهک

 زاسپ نونک !یلو . دنکیریک و لج
 یتشک زا یمای هک تققح نیا كدد
 تسنادبموا. هدشنهداتسرف قورفع

 هک ینادرم نتشادهاگن اب اهننهک
 هتشاد ندژوراب یارب .یفاک تردق
 لحاوس اددوخ دنناوتیم دنغأب

 یدایزوارفا هپقبو دنناسرب اقیرقا
 دن وون

 و دیمب .تقاسم نیا روصت زا

 رارق ناشهاررد هک یتالکشم هوبنا
 یاهزوبل ۱رزیلوه یاپارمتشاد

 یاسراب

 سأاحیدرمنوچ:سبس و تق رک ا رف
 هدنارذگ نیا شالت

 هدرک تمدخ نارگیدیارب هک دشاب
 دنشاب هتشاد شتسود زین نارگیدو
 رتطاخزاار هدنبآ تارطخ هشيدتا

 داتفا لاحرکفب و داد

 مسنا صصختم روگلیک رتکد
 :تخب رمهرد ارزمل وهراکفا یانش

 نیاام دصقاب [«زنل وه یاق۰

 ژاات مينامب اجنیاردردقنپا هک تس

 رابب نم نزلاح

 مچ زین < یلک رتس» و تسک ان رطخ
 ییوخ مضومهرسنسا مناخو نینچ
 ميدادحایتحاكمکب همهام .درادن

 یکتسخ ةناشت هک یتحلاب زما وه
 شید تفگ وب قم
 منکسمت تحت ست

 زاهبع درمنکب یرکف رخآ
 می و ریهت-د

 تسددصق زمل وههک دومتیمنانچ
 :تشادادیو نتخادنا

 ؟درک تسیاب راک هچ اشرظتب:
 جیه.میعدب میآ هتسناوتن یتماع چیه

 هاروهدشقرغ یتشک هک دن ادیمن سک
 نسبا ذاریت یتامیاوهای یتشک چیه
 سن وص

 ؟مدورنب

 اب نیازا

 ووجج دات

 ۲ مینک راکچ دیوکیم سپ
 فرح دوخ اب بلریززماوه

 دّیم

 هشبهسون ابقانیا نایماجتیا
 یاهتداح «یاهزجعم هک ماهدرک رکغ
 یتشون رسای لابقا وتخب مک تسدای دو
 نامکمکب یسک هک دشدهاوخ نیا تعءاب
 نیا هیههک سیفینونکا یلودپایب

 ی

 لو هدوب هناکچ وجوب تادوصت
 مووب رودب تققحرا ینی ربخ یابور
 تسا

 - هایصدرون اید «یلوهماس»
 دمآ رد نکس تسوب

 درک رکف هک دینادیم ناتییاک
 -رسزآ سک چیه و ورادت یاهدب اق

 دها وخنت تسدم یعالطا ام تشون
 دروآ

 ؛ مينکداکسچ یلوکیمیب
 میشکب اقیرفا ات اد قیاقیهاوخیم
 مر و

 :*تفگ هتاقاتشم تسویهایم

 هک ت سا یرکفنیا مک تسد -

 یادص رگ د راد دهآ وغیم ملد

 ,مونشب ایددلحاساب ادحاومادروخ رب

 شیپ ددهارلیم دصن اب ورا زه
 تب ون و شزور نامهبهرگا .تسا

 لیمدصز ور رهميناوستیم میل زب وراب
 هژود هدزناب هجیتن ردو میورب شیپ

 یکی «طرشودباما « میس رب اقی رفاب
 هکنیایمودو دشاب قفاوم داب هکنیا
 ودرفنهدزا ود رفن تفهو تی یاجب
 ؛ دنشاب قیاق نیا

 ذا تشاد مک مک هک «یلنیکم»
 هتفرک تارک اذمزا هک یاهجیتت

 :درک داهنشيپ دم ایمكنتب دشیم
 عضو نیمهاب تسا رتهب لاح رهب

 , مینک عورش ادراک یلعق
 :درک تفلاخم زملوه

 تیسج نیا اب .هجوچیب -
 ,هیورب شی دین |وتیمن مهرتم یماش

 : داد همادآ كم
 - یساسارکفدیاب لاحتیااب -

 دشاب را رق رکا .ناتیپاک مينکبیرت
 مه نامتوذآ یدوزب مينامباجنیمه
 .دش دها وخمامت

 اب میهاوحب رک | باسحنیااب
 میهدب تکرح ادقیاق تیعمجنیا
 رثدوزاد هقوذآ وهدز یرتشیب دوز
 , درک میهاوخ مامت

 مرظنب یهار رگید هک نم :
 , دسر

 : یاگشیپ رنه
 روابنوریت

 كنيل رت زیام

 « .. نالوندیول



 دد یم ناشکچ ,
 تفا ده

 وخ و
 وخ ا دی

 ِ دم اما هک

 هدرتتحو و رابتحا

 تسن |وتیمت هج وجیهب هت+
 ابو دنکب ۳ دون ِ

 تساهدزکیرکف هم
 هان بس «<یلئو

 د درست وخیلیخ <
 اد یعاهنآ ینمی : تن

 * یمن رب ناشتسدزا یر اقا یبثرب ناعد شرح

 یت زیم فرح اههناوید لثم

 دیناوتیمز رطنیاب تتون[و

 دبس رب ًاقب رثاپ
 هک یتادیم ۰ یلک نت

 درک مهاوخن رک رهنم ادراکنا
 هک تسا یهاد اهنن ینمب

 یداد
 ۳ 4 کدوب مصم

 یقنع تباوچ : دهد هباخ م

 ادلاوتس نیامهرکیدو

 شب و رین همههکبلاحرد «یلل»

 تسدژا زمل وهنتخاسمناق شالندداد
 هتسهآ و عطقم یتاملک اب  دربهداد

 رک .زیزع تسود مفساتم , تفک
 هک ی داد اد داکشیا تارج مدرک

 یراذگت ویهدب تاجن !راهنیا فم
 ,دن وشادق_مهاي هه

 و و

 یهایس و دوب مارآ زوته اوره ۰
 هدن اشوپ و هتف رک رب دد ارزیچ هه"
 دو

 یوسنپ كيرهقیاق نانیشا دم
 قوه دید تخم رب

 اامرم تس زا ریل وه نا
 دب زر

 قیقد زبلوه ناشچدد یلوج
 ارچ شما مت ادیمت تفگ . دوبهدش

 سایو دسرافاوت هفایق ندیدزا

 ووشپم دیلوت نمدد یدول ۲
  یمشیپ هظحل دنچب عجاد

 هعرضتکی ندادژازملوه هکدیشیدن |
 رسنیسا متاخهب تبوت زا جراخبآ
 دوب هدرک یداددوخ

 هدناوخ اد یو داتفازملوه
 جیم

 یندیماعآبآ ردقنیمه طقفام -
 یک مهرکا ؟رگم یبیقینن .میداد

 ادبآ مناوقیبئأم .. .درسب دها وخب
 یلو تس)یدب راک هتبلا میلک فلت
 می دادن یاهداچ

 ملظ نيا درک دایرق یلوج
 ۶ تسا ضحم

 تساهن املاظزیچ همهنونکا
 . تفک هنامتلم یلوج

 دیان وت  مزیزعوتزاریغ -
 8. ینکب ادداکتیا

 ؛ هنای یمهقیم «یلوج نیبب
 ارهمه ناج هک ملوئسم ؛ مروبجمنم
 منکظفح رطخزا

 هک ینکی یا وخیم راکچ

 تنسدزا هچن 10 یاهدرکن نولک ات
 یلوچ .یاهدرکن عیدد هدعآ یمرب
 هتفک «یلک> هک هچنآ تقیقحب زوته
 دمهفب تسناوتیمث .دوب هدربن یب دوب

 (واب طقن) اد شفرحوا ارچ هک
 نشودشلیلد یلو.دن زب هتساوخین
 اهلاسو اههدنزژا طقف یلک. دوب
 یلوج رظن رد هکیلاحرد دزیمفرح
 دن دوبناسکی همه فود و ناب رم

 یداکز ون « هن ؛ تفک ز ملوه
 شیپ دداهراک یلیخژونه . ماهدرکت
 راکتیا درم نم صا دیاش .تسا

 لاح رهب یلو تسین یدیما . متسیت
 یابارس.تسافداصت و سناشاب یزاب

 زومرم یارهاکنزرطزا یلوج
 :دیس رپ و هدش جتشنم ناتییاک

 زار ما وه ؛تسیچ تدوصقم -

 زیچ :دزیمهرفط جی رص ندادباوج
 ..تسا یسج

 تسوو ميناکدنژتدم ماهترد
 ودن رادب تسود ارممدرم هک متشاد

 هشیمه مدیشوکیم تخسروظنم نیاب
 متده اه سک هبه ابو اجهمعزدو

 و بوخ مدآ ارمهمه . هدوب نیمه

 :نونکا یلو « دننادب یتاب رهم
 یدوط دمآ شیبو فداصت نونکا
 نمزاهههک مته یک اهنت هک هدش

 دی اصناشدب نما هبه .دن رفتتم
 ؛یتوکیم هچكل آ ؛ایادخ -

 تاملک  اوخووخ و لبحم زپخآ

 تک رج و ءدینش ارزمل وه نانعسرخآ
 تاک نیا وا هلبخم رد ۰ دوب هتفای

 اهلتیو هک دادیمیوب !دنیا تودق
 ناج هکلهم نیاذا هکد شاب یسک

 درب ودب ملا
 و تضخادنا نابمار شدوخ

 درک لاوتس
 « ناتیاک

 دنک شتکاسات دیشوآ زمل وه
 + هدن شوک م ورم فرجی دایژ

 دباهد رک یاهژأت رتف اشیلو
 ؛ نانیباک هن

 ربشآ قاطنتسا تتاطزملوه
 ۱+: «*تهو رکاب رف و تشادنا» قلم
 ندیمد ماگشهات هک دخ میصم سیو
 ًةلسوادخ هکنبا دیماب حیص هدیبس

 ؛ دنکم هارف ناشتاجن یارتیرگید
 دنک رظنفرم دوخ هشقن یارحازآ
 صسوصت « حبس ماکتهات ًاملسیلو

 واچان یو.دشیم با رخمه_اوهرکا
 روبجم  دنکا رحا ار هشقن هک د وب

 ودنک لمع ی ریب تبایتاب هکد وب
 ءدرک هاهنتس «یلکو هک روطتاه
 نیابو دزبرب ای ودباو اهییاب زووب

 و نا رگکید راج زنا و ترف هلیسو
 ود رجب دوخ یا رماد یلوح صوصعب

 و دنیتش تک است اوتیم هکنیلاب
 تقاصو دیاب ناتتوخوزژا هه
 ء دن وو و رع كف رم هنس رگ ماکب هه زبت

 دبواد یاهذات رکف

9 
 یتشک هک یذود نیمود حب

 هدید رگ راپبهدبآ رمقب و هدش رجفنم
 یدوآ تفد مضوردزمل وه ؛دوب

 یاهدوخنوج یقیلکتتالب . د ربیع رسب
 تستادیت واو دووخیم اد یوحود
 ذا هلکسم رتکادح تاجت یاربهک

 دیاب !درفندنچ " نبرغاسم دادعت
 دنک دوب ان دوخ تسداب و اصن

 هتداذگ نیا رب دارق بشماکنع

 رس یراکیب مفریا رب هکدندوب
 یک دن  یارجامكي رهقیاق نانیشن
 دنکت یاکحنارگید یارباد شیوخ
 وملوء هبواضتحا لاحرد «یلکدو

 نتعانع یارب هبودنبا هک دوب هتفگ
 تیره . تسارسنیم دارفآ هحود
 تباکع بوخازووخ یکدنز اهن زا
 دیمااب ادناتساد ماستارسو درکیع
 متختشادمدن ۲ یار هک ياهشقن و

 یاصضتتن و اهدیما نیمهوافومتبع

 یئارگ دابنوچیه هدنبآ یا رب اینآ
 |ریوودرکیم یتیکس زیل وع بلق رب
 رسشتص شیوخ میصت یا رچارد

 نام هدنزهمه اههراچیم دوشم
 لیمو داتسنادیم هوخ ملسم قحاد

 ,#»دن رب تل هدنمآ زا دتتشاد

 اب و تفری ریش ود مک کاوه
 دوپ هتف رک نهی و یهپدخ

 (مانات)
 ی



 2 (نیتسا تلراش ۰. یلاس) (2 رالک د رف...زکب رگ ( ویراملت ,. دراچءاپس) (رومیرت «..ادنبا) (نوراک یلدل...هردنآ یلوج) (رتسآ

 یر رم یورو سو یو چی

  4روصمناتساد ٩
 4 جو ج ی مج ور رج ورچ چی

 رخآ لیطمت یارب هک دومن توعد یلوج وادنیلژا سیورج-«
 زا یلوج طقف « هاگدورف دد یلو . دننک تمیزع كروبویت هب هتفه
 یلاعشوخردوب هدن امجلاک ددا و یدرس تلس ادنیل.دمآ نورب امیاوه

 دندروخ ماشقافتاب ودن « تفرک ربدد ادزارداب اباب یایارس یبیجع

 ووب هدیدهیهت یذیذل و لماک هن احبصسب ورج ؛دعب زودحص , دن دیصق رو

 مگسروصت نم > : تفک هدنخاب و دنکفا كن داکنر زیمب یهاک یلوج
 ته سیورج م دهد ماجنا دناوتیم دهاوخب هک اریراک ره نوتلدن

 سالم ابن 6۱ دناوتیمن هک تسهمه اهزیچیضعب «هند . دادباوج

 نام دد دندیشک رس ادبورشم یاهسالیک اهیئاکب رمآ و نایوسن اف
 ور لا دوباهنآ ظاوم اکیرمآ رببک ریفسنسمالب وكلا تدم هکدوب هتساوخ دوخ میقزا و دومن یاء

 رو ویو هب ایویلبذا ادیلوج یفدیمیج یتسیاب هک تفک . نیا ذا سیورج دوشورپود تبقفوم مدع
 )اتبحص اجهیه؛جلاک رد :دشدعاقتم هرخالاب یلو دوبن قفاومسبورج رد ادندمم ی

 » دوب سیورج و یلوچ یاهینارذگشوخ

 نشج ذا لبق هنفههلب ۰

 هبانآ لا رتخو هک«یلیصحتل | غ داف تسسع لوح

 بد نیو هب یاهمان یلوج « دندوب هداتسرف ناشب اه« اغب اردوخ
 دا 928 ] شون دها وضیم ید ودلاسدامچ ز|سب هک داد رشهمان نیا دد

 * دا هناوخ ادهمان سید رج یشنم دداچ, اپ سیم ؛كروب وب رد .دنببب

 گیگ مک داحا اجنیاب !دونلدنب هلصافالب یتدباب هک تفک زکبرک
 " ]۵ شیوخ ملیید یلوچ ینقو . داد یراکمه تسد دراچیاباب
 4 ته اد هكرتخد . درک یفرعواب اددوخ دراچیاب سم ؛ تشاد

 ()9 اهآ ۰ دزاعانه7 3و یاب  تیساناج اب ادوا .دهاوخیم

 ی هتشگ اب ها هناخب مهسیورج ۰ ءاننانیادد . دندشكروب وین

 بیپ ردادعرش النم شیارب اد یلوجدددو نابرج زکبرگ
 ۲ !یلاوج قشاع هکت فک واب و دهآسیدرجدزن ادنیل « یلوج

 صل أوچنیآ.دهدین ءزاجا شددامیلو دنکح
 ۳۰ هحفص رد هبقب 1

 _- !تسیل دبا رب كمیسیج زج

۳ 

 اودذا یداب دها وغیم



 نو جح

 دو ٩ ۳

 هییح دنا
 یا هناک |1۳ زین سم رم

 هد کا هتنه نر ید وال د ۱ د یزژْیقو
 نیک 9 رد یا اب لپ

 #« :هدب رب

 لآ هدبا هراتس ك. « و

 ک رو ,تسا نابجد

۱: 

 لس 
 یدمک مایفرد ناهج نادرم هاوخلدنز

 ك

3 
 ۲ تسا هدرکاذبا ادشیوخ یگشیا نه نارود شقن نی رتهب
 اد دو »  زیرپمغآیلما هی راد رثه اب و داتفا 3 ماذ رس لابژوم . یدمک ملیفدد ۲
 4 رک زاد اف هچوک ۰ نیم موکت شا شیوخ ها ات هو و. قلی نرتشپ يبم و زا نرچ ی ۳ وا ن مرا[ دنهدیمیچ ب3

 ال یاه اط ۱9۵ جدخ داامیتاف دور رم هکتبااب و د
 4 ۱ ) ۳ امناک غرور دور ال وم*

   ی  ۳ ی
 1 و ب د«:خانش دو ویااه لسادتاه

 ودنک > تاک رج دوخ ثعضم

 هک .تس با کیم

 اد زوبه یاضافت

 داد ربملیف دزنب

 دنیا ویراه# +
 رآ گوبدوساب

 .حم ناد

۳ 
 ِئ تغادت

 -جیوب کداه دوج و
 - یمیملبف رد تک رشپا

 هک ساپلاس نوک 1/و دنیا رز دخاب
 دق رادكي د تیکه رک

 هدننک هیهت حرغب تحب درو» ملیف
 هیهت < رجنب رکدن وءهدا > فو رم

 زویه رظن اب رب رجنب رک و دشیم
 تسدرب ژ ناد رک راک و درک تقناوم 3 ۳ ِ

 اد دون ب:هتثا اد «نتبدبواو
 مس رو

 تافل ه رواعنایهار نود-راک یرم

 زور . درس لدادنبح هب زویه

 ار لساد رجنپ رک هک تقو نی رخ
 ناحیه تر یارجا ماکنه

 هب وا دودش بجمتم تخس فب

 نکیتدب ول
 ,.تصرکنا

 -صوههک افاوز
 هکام وا نم

 تفک

 رب

 هته دونک  هب ارواب اق.شقن
 < دنلور تربایک و ۱

 ناگشیپ رثهزادنل ور 3 لوحم

 هد یتح و تساءءبیس یمقدت رایسب

 دد جادلاتاءرت فورمم یاه

 هدرکیمافیا یلاهلدرز تماع نامز

 ی روش نادنچ یل و تسا هتشادن

 رد یقن یافیا اب ۱۹۲۷ لاحرد
 رب شما < لیءاک» فو رعم ملیف



1 
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 و آر

  سم

 مش ور و دشزا باب ی

 7 س من

 ۲ او 7
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 2 امد مئحرو نآ ءراب رد ۱ هدوخ

 رثکا۱ ممایق شززا هراس رد
 و دهدیم قفو رکو کباب تاب رظت
 مرکر س یلبف ارثآ نیدقتنع هه

 ینرمم یتداجتو بااج » هدتنک
 قم ایم

 ادمانش نیاماعت های «میاند
 ید زک  رانآ و وزج هتفهره

 زد هلج» ن

 تسپ رانصود وب هنشوف ن

 3 1 ریقماع نابرتی
 طب را هن رکچیم هک تم
 هدنا رو ریدن رادت رکی هکیاپ یکیزول
 ریف ی ریطم وجنب ملیف ناپاپ یو

 هدش هتحاس یزاکن | الا 9 هیفرتم
 تن تسف

 4 را

 ولی

 مژوسرد موادت تدوین دارا

 تاب رظن وح داغ تالصم هک و ر رذگسم

 ۶ هسسا ِِ

 هبنج کر
 تب اوت تسا یناوا رف ین ر

 یه وب تساهدع هتخاس حسوم 7 ِ 2
 ۲ یو ود نا رطاخا رت

 اس

 ۳ رم قتس
 تب ٩۲ مات

 ودنکیم یقرمم < ینهدن شومآرف و
 نیادزاءهدیقع داا ره رجبی نشوم
 « یناد رک رک یلاع یردعو هتحص
 ناو یم هک دش هتخاسو یژاب

 نیرتءدننک ترطمزا یکی ارغآ ۳
 مو رب نونک ات هک ت ستاد یلاههحص

 < تسا هدید و وخبامنح

 ام قبد مت رخ دما را
 یمزوا هک یی دش هتفک

 رظن مش لب اف نا وتب اهل یارم
 الییمو بامداد یلاج

 9 هژرب یدرب تم ملیف نیااب

 ۱ یوم نا ملیف نیرخآ هبایم

 روبهانب نآ دوو و ۰

 ندب رثوب نوسیاس یداص شب رد

 1 ووخ یکشیپ رتع نادود یژاب
 ۱ 1 وومتیما رجآ

 نیست زا .ترویه دل وصا

 0 ربذ دوو هتف رک وا
 اس وصسم هک «نشونوغ»

 بولیق او رک بسک شیا رب یربطت مک
 اعنآ رد كنجزادعم هکیمادد یاه

 یاهکن اشزا یمناخ ربظن دون تک رش
 همولاسووادبتپ رتود هثداح , اددیک

 3 اد هوخ هک هدشن نفوم ءاکچیع





 فاسک

 : نادر# ۸ ۰



 روب زم یاههرایع

 ریندتاوتیم او

 سسفدب دقن هجوایو

 یاه هرامش |:

 دوشهداتسرف اه
 را

ِ 1 
 ع ین مطق روط

 ناتمالل 3
 تاتعالطاب هجیتن قیفحن

 ملف را یکی

 یسداف ملیف <

 مه دیاش هتبلا دنا هدومن تا

 دشاب دادمت نیا زا ۰

 و۳ منکتمرکق تروصره رد

 دشاب ملت

 یناریا ( نادنمرنه ) - ۳

 اقباسام و هدن راد هدافاوسبن یلخ

 اهنآ زا

 العث و ميدوءتیم پاچ دلج

 یسداف یاهملیف ش

 ِِگ سکع هاعرهرد الت

 قد رهکفای چرا

 «عا هعفار ءا رب شلابدب

 اب اهتآ هک دینادب ت

 زا سپ و هنراد ف

 نارگید ءابنآذا یکی سکع
 روچ رازه و هد اتفا شوجد بس

 دننکیمزوج نامیارب ارتفا 2

 هلجم ءدوسآ د تی

 رسوردراچدارام و مینا

۳9 

 دن ووب هدومن تکرش افتاب

 رد نونک ات (نامدآ )- ۲

 زا یرتخد - تشک ذاس یاهملیف
 نوغ- تداوح هارراهچ - ذا ریش

 نی رخآ او هدوم تکرش فرش و

 ( امرهش رد نافوط ) زین شملیف

 درادمان

 هاگادج روطبا)لاحره - ۳

 تابیز دیئامن دلج

 هحتص نیمه رد زی ادایفور سکع

 امششهاوغب انب

 تعا تیپ و رس

 مد و پاچ

 یعناق روباش یاقآ

 می رتشس ونوئمم اشفطل زا

 دوج وءدوب زم یاههدامش - ۱

 ۱۱۷۰ دلجنودب اهن ]یاپب و تسا

 دشابیم لاید ۱۷ ۰ هدشدلج ولایر

 لوغ ملیف شیامت ماکنه-۲

 كساب دلجیورا د(نیدزمیج) سکع

 . دون ميهاوخ پاچ یصاخ

۱ 
 زا

 ملی ۴ رد طقف نیدژج-۳

 قرخ ) مایق رجب هدون تک رگ

 دخ دهاوخ هتشاذگ ش یادت

 نیهش بوبا یاقآ
 هوا مال-ض رع زا سب»

 اش زا اریذ مدرگ مالس هک دیتخب

 زر م۶اوذم و مروخلدیلبح

 و یدوضهداهراب |

 5 ۳ زا رایبب یناره یوداداب

 عورش روطتیا اد ناتدوخ همان

 دیحت رثام زا هکیتروحرد دباهدرک

 !دوب :(تنخ)یلیخ

 هک منکم مالغا اعیرص اب

 سکع < لوغ و ملیق شیامنماکته
 ؛میات پاچ دلجیور | دنیدزمیج

 «نیدزسج تشنگ رح) ملفدد

 ههکبتیلاب نیدزیجیابیکجم
 هحلصرر هتشلک هرامش رد زین | دشلءلد

 وجتسج <۱ ۱۵۷ یاهملیف یسدرب »

 ۱ ۰ یابياب یاب دوک »دیابت

 (نامیلسدجمم)یوسو«یاقآ
 ووجوم دوب زم یاههدامش-۱

 دام لایر؛ ۰ ابنآیاهبو تسا
 » تست مولعم-۲
 بآ كيدزت)مایف ذوته - ۳

 وهدشنهداد شات نارهترد (ورن

 ناکشیب رته ذا كيمادک,
 نض درد دنزاد لو رتشب روبع

 درادتک رشقوف مليف رد(واکساایج)

 س ج.میاقآ

 یلخ الوا زیزع هدناوخ

 یا همان نینچ ام هکتیاز| مبتفوشوخ

 دیاهتشاد لاسدا نایارب و هتشون

 هدافتسادروم یداقت !یاههمان دلوصا

 اش هماند زوم رداما ودر یگیمزا رقام

 یویواد ریوه یاقآ - ۱

 یجداخیاهبات زا اردوخ تالاقم

 ووب زع یاهباتک و دنیامتم هجرت

 مینادبتاع

 عاه هدنیون طسوت بعا زین
 هتشون رحبتم نانادرگ راک و كارزب

 یسزاغباهن۲ همجرت هجیت ردو هدش

 واپانمجرتمو دشاسم راوشدرایم

 اد یجراخ تاملک زا یخرب تسا

 ندنادرک رب نوچ دیانن لقن انبع

 زا و یقان !رهلج یسدافب ابنآ
 یاههیجرت انضدهابمنآ یئایز

 ریذودیق وواپ تروصب اهن آ یسراف
 هدنناوخ ات دسریم پاچب تاحفص

 دباینكرد یبوخب اد دوصقم

 ود هکدنفم قاقنا راس

 دح)و ملیف كي درومرد دزاو دقتنع

 ملبفالث» دننکیم ادیب رظن فالتخا

 دقتنم فرط زا ( توهشو رورغ ]

 ملیفكی دلاره ریکسی نشوم هلجم
 یلو هدش هداد:صخشت یلاعقونام

 120 هتنیلیدازلف هلجمدقتس
 ةاقتنا)تسا هتناد یلوصم رثاكي

 نه ۱۱ هحفصرد ملیفنیا هداب رد

 رظن ود ( تسا هدش پاچ هرامش

 داقتتارد یدقتتمره هک دیشاب هتشاد
 مک ابب و تسا داژآ الماک اهملیت

 یحااخ تاداقتنا هکیناک دنتسه

 دنشاب هتشادرت| ناشیاههتشوت ود

 و ساخ هقیلس اب یلکر وطبدقنتمره

 داقتنا دزوم اد ملیفكب دوخ قو

 هدرهدیم ارت
 هتاقلاس اوج درومرد-۳

 رب هدنیآ دو و تسا حبحص اشرظن

 . دوزفا میهاوخ ناکدن رب دادم

 . تاواقتا میاد داطتا تایاب رد

 ,مینک تقایدد اضزا یرتعب



۳" 

 ۱۳۳ ام زااماتا یایتسخپ را
 ۱۹91 ۰٩عیلاس زاا ات راک

 یر ۱
5 

 دز ور وآ موم نازاسنم 7 - با ۳
: 

۲ 
 ۳ " 1 لب

 ۷ و پم یابف تایسو 1 اف ی
 ریل نود یمل ِ

 نو وزب نآ دفاع رکود ه رتزا ح
1 

 رام]
 7 ۳ رس الاز

۳ 1 
 را و مو هیون دروم ۰

۱ 
 ۳ ورد ًاسل 5 ۲ رو

1 ۰ 5 
> 7 

 تا

 اس

 ۱ تم ها
 ی ۲ ۳

۱ 

 مگ :وروت رب ور) دات ۲

 و ار
 1۳ ص99 هیت ناوارف تبدج و یمس

 زا ؛ نالا) رد هکیرتشب تاناکماو ناک
 + موس فب ۴

 چ ۱۳۹ ی

 دبدرل هیون | 6 رپ رالف)
 ها

 وگ اعس بم

3 ۳ 
" 

 )دان و یراکسوق) ین تی هم
 کر و (نونگیرب )و (ینوتگچل . یه دو هک ۱ تچوک هءرپزج و ید 9۹

 وب راتسو دقتنمو (ن
 راک ( یت وهیسوتاف د

 ( ال ویاف ۱ ملیف زا یاهنحص رد ناگروم لتیم
 ۱۵۴۷لاسب هدش هیهآ



 (یت زالب ر ردن اسلا ینادرگ راکب (ال هیاف) ملیف زا هحصت»
 یرکش)ملبند «یریودو طسو  نورن)ناوتمتخ , مطسناص طس ون (سیسح وسح)  5 و *) متملاس نیس ِ ورهک ی رک,» یاهماف هثسح 4 ۹ و4 چاپ زکافا رو ذطس

 ۱ ی هک دیو رگ هیچ  ف رس یداپ ۸ تن واده 5 اهنآ رتشی و دند.درک هیهن یصاح  وکسساربق و طسوت (نالام ٍِ عاع ملبخ تمعع 7 و تستاهملن نی اب وصع هک اهر ما ۶م یزاکیف ما تاصل ۷۰ 3 هیون با رک و دیاب هک یاهتکت اهنتو هندش با. نوا ِ زه. 4 مان دزج هبیبت (یتل وک ]طسو ( هخعاسنوچ ونگ زومب رب )طس ون هک انا ایلام طسوبت < اتیلام هو (اکسنارم ۳ ۳ مب و ۳
  و ۰

 مات

 هکت كلی یاینارکا

 یدبزاورم و یاهرثن

 بوکس امتیس

 نا روار۵ ءدنبامس

 ملیف شوی راد

 ار
 (ینیردناسلاودرفونج ) ینادرگ راکن(زمرق رها ری) ملیف دا کا" حر
 ت#





 انایدامس هما تام انب

 ایند تالوصحم نیرتک ررپهدنهدشیامن

 لداقم ر وب ۱ ۱ داتب رب رز

۷ 
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 ۲ 1 زا
 اب ایبسپ ۰ بوخ رایب

 .نک مرن هجنپو تسد نم
 مهه امحز یب .دشهب ولغم كنج

 یواستمدعیل ودن دیب وک یماررگید

 دوب راکشآ یبوخبا ناشیاوق

 ول راکن ابج یدنچزا سپ هکیدوطب

 رکیپ لوغ درم . دشنیمز شقت
 سفن و هداتس.ا شرس یالاب

 لوطعب یتدم هنحصنیا.دیشک یمن
 اد شتسد كدرم هچ دیماجن ایت
 تفک و درک زارد

 . تسا سپ عارت رگ تب

 . میشاب قیفر مهاب ایالاح
 ناکت ادآشرس ولداکنابج

 دنلپ نیمززا وتسن را كمکب و داد
 دیز رل یممشختدش زا هش

 شومارف هکنيا لثم

 لام كن ولانیا یتفگ هک ی »رک
 سپ نآدد میدادنقحامو تست
 . میربب

 ۰ تفگ ودز یکمشچ ,لوغ

 لثماما مدرکن شوما رفهن-
 و دراد لحم یفاک هزادن اب هکنیا

 اچشدوخ رد ارامهمه دن | وتیم

 . دهدب

 یولجتناوتن ولراکن ایج
 هب جندآ اب . درک ار شا هدنخ

 .تفگ نانک همزمزو دزوتسن را

 + زنایب -
 ورا یا هظحل زا سپ

 هداتفا یاهشوگ هک ارشیوقاچ
 شیمرچ هسک ددو تشادرپ دوب

 «»مسمت هب هیش یزیچوتشاد

 .دردآ بلرپ

 تسد گیدگیاب ناتیگمه

 تل

 ی ی ۱
 ناقتاب دسب هقید دنچ و دن داد
 لوغ درم ۰ دندشراک لحم مزاع

 و تفریم هه زا رتولج رکبپ

 تفگ یم نانک دایرف
 فلتدی ابن ارتقو !اههچب-

 زیلول تسا نکمم هچ . درک
 دنک ریجا ادیرگیدناک

 رکیپلوغدرم مان) وداردا
 شا هتسدورادنافت اب (دوب وداردا

 <"وبع رسب » اداپهنآ وا هک

 دن درکبیم راک زی ول یا رب دیمانیم

 لاس لصف نیارد رتشب زیئولو
 دو یم هدافتسا اهنآ زا

 رظتنم زیئول نونکا
 : نیئا . دوب < وداردا »

 تلاحرد زین شا هداژ ردارب

 یاهچ اتک ابو درب یمرسب راظتنا

 هک دو دصرتم تشادتسدردهک

 ناشباهتراک وار دن ایبنآ رگ راک
 دنک یسدزاب اد

 تشادن راظتن |هچ وجیههب نیت

 <رتسنرا > و <وا راکت اج» هک

 " دنیب هب نارگ راک هتسد وزچ اد
 دیسرپ و درک زیئولهبود اذل

 30 و و

 روطب طقف دیسریمن شرطاخب

 نیابتبث هکد رکیمسح مپبم
 دیاب اقالخا هک درادینید رفت ود

 .دنک ادا

 تفک زی ول شس رب با وجرد
 ناشیا زا میناوتبم هلب -

 2 مینک هدافتسا

 شیجدد تسد ول راکنایج

 ندریب تراک ددع ود و درک

 . داد نیئاتسدب و دروآ

 و تفرگ ار ابتراک نيتا
 دادرارق هعلاطم دروم تقدب

 یدج یناوچ هک ی ناجنآ زا یلو
 ه دوب دوسح یکدنا یفرطزاو
 درمنیاهرخال اب هک ديشید: | یمو

 دهاوخ نسول و وانیب یعنام
 .تیاضر مدعنا ونعب ارشرس هدش
 : تفگ و داد ناکت

 هک اهنيا ! نایاقآ یلو-
 اه نیا . تسپن یرگ راک تراک

 .دشابیم ردنب ژا روپعزا وج طقن

 و تشگ رب زیول فرطب
 تفک

 ندرک راک هزاجا 0

 .دندادن  «دننک راکدیاب مهاپنياايآ-

 یهاگن هکنیا نودب زی" ول . درک دلب ادشرس زیئول

 : تفگ دنکب واپ . یئداپز زیچ شیپبش یا رجامزا

 . یلجن آ ریپ

 ول راکتایج ۰ ۰۰ درفلم
 وتمل را ... راک ناج

 نوثل . ۰۰ نا روم لشیم

 - رب اهیا ودن۴ ورتمیا اپمک لوصجم . پوکسامنیس
 فیول» جا ۰ نی ودا : هدننک هبهآ ندیهیرفج :نادر" راک



 - تسن ندروخ لب اقرگیو

 نایرجزا هک <ولراک اج»

 تشادن ربخ بارش ندرک ت

 و تفد مهرد یک دنا شا هناز

 هدیاف سپ تفگ شلدر دیاع

 نیسول نکبل ؟ تسبچ راکنا
 3 تفک و دمآ رد ادیب هزاب رد

 بارش ندشیش رت نیا اما-
 یکی ذاسپ تسیعیبطیلبخ یرمآ

 دوشيم نیریش ون زا لاس رد

 هقیفد هنچ و در ترکس
 ینعلاب دعب و ءادهمادا

 ۶ رب اومد ن

 دین ام یم اج نبا
 ٩ ٩4 دین تف رش

 هک دشدنلب رس

 نشجددو ینامیدیاب !قید-
 ۶ یناسرمیب درس

 هک دوب < وداردا » نیا
 اهنآ یوگتنک دراو اد دو

 ووب هدر

 ۳ و ررد
 ار شیومرپ تسد

 هقلح < ولراکنایچ > ر-

 :یفگیم بنرمد ۰
 ۲ ایس

 م یو زا از ام نشجو یناب ۰
 ناجا و ینک اهاس همت
۳۹۷ 

 هک دندوب هتخاس یبوچ یاهباک هناخدور رانک رد
 هبلک یبءهرد.دندرب یمرسب نآ رد اهنیچهش وخ

 رکیب لوغد رم دینایل ات ا 93 ند تخسیعا زن

 . . دعل و تقرگ رد

 .س "

 ی.« تذل نآ زا دمآتشوخ رگا
 اریز

 درگتمامت ارشا هلیجكدرم
 لابند .دنک ما تسناوتت ینعی

 دزادن ایی مهرس هک تتکیم تفل

 شدوخ رظنب هک ارشدوصقنو
 دیامننایب ؛دمآیم یدج یلبخ
 یغاغل هکنیالثم «یاهظحل زا سب
 !ریذ ورک ادیب تساوغیم هک ار

 : تفک
 ناتیش رهشیارب نشجنیا-

 نیهب ۰ دوشیم بوصحم یعونت
 و نژ لا-ره نم هک تساتلع

 رهشب دمداذگی م اهنتادا هچب
 و (دد یم هنارف فلتخم یاه

 ینیچهشوخ راکب داژآ یاوهرد
 <یربیغ »نیا ...هلب .مزاد ربیم

 یکشیبهو تخاونکی یک دن زرد

 هکیدرطب « دودیم دامشب نم

 ات متک یمسح تشک اب ماکنه
 ۰ماهدشتحار یاهژادنا

 : تفک
 هک ی زیچژا دیاب سک ره

 یئدم* دشاب یم شاهقالع دروم
 فطل دن اوتب ادعب ات « دنک ریهرب

 ۳ هرد رتهب اد نآ یگتیاش و

 اش هک رولطنابسه الثم . دنک
 یکدنززا مدآ رکا ؛ دیوکیم

 هشکب تسد یحابصدنچ یرهش

 تصح

 ؟درب هاتپ | رهصوتشد نمادی و
 نتیگ دز رس هزاب ود هکبتو

 رتشی اد نآ شزرا . ددرگ رپ
 .دنکی مثآرد

 «یداردا»یاسآ دعریادص

 : هک دش دنلب

 نما ول راکن ایج دابهدنژ-
 یرضاحایآ ؟مدنسبیم ارت شور
 !یوش نم( ۱)<یومعرسپ»

 تدش زا اد ولراکتابح و

 .دزلفب ناجهو قوش
 بوختسناوتت ولراکنابج

 عدورش دنلب یادسب و دنک یراد

 دنلب ردقآ . درک ندیدنخب
 نیسوا شوگب شیادص هک دب دنخ
 شدوخشپپ كرتخدو دیسو زین
 یئادصلاعب اتهک درک روصت ین

 ! هدبتشن < ۱ > تحالمنیاب

 نیا زا نم ۰ بوخراپسب
 مت ام یوصرتپ دو

 ژا هکتيا لتم «ودارداد

 هدش دادروخ رب كرزب یتموم هنارگنتمیلیخ <وا راکت ایج»

 یارب؛ هكرمای یکدنزاب

 مادک رد وت هک دنک یمن قرف نم
 تق و ره .ینک ی میگ دن ژان دهطقت

 دارفآ درمنیا هک تفکالبت +

 باطت < ویعرسپ و 1دشووع هتسد

 ام
 (مجتم)
 اا 

۱ 

 ریززایتساوخ و یتشاد ,يجامتحا

 تنزپ اب یثک دارف تابلام راب
 داید ادب ایراایو یلوگیخددد

 ۰ نک ربخارره ۱ یی ده
 مرظاحوت ندرک ثامگ رد هتیمع

 ول راک ایج,تپجرپب یراب
 تیم هک وب هدرگ ادب یتحود

 یزوطبدنک باسحشپ ور تسناوت
 با آبورغزالبقزورناسه هک

 وگاب یتسود نیا منقع لیلد
 هتهاشمنیمل |یارب ادشیالآ یب

 درک
 وا .دوب هدب رین باتفآ زونه

 نافئاب ود ره وداردا > و
 هكب ییپهشوخ هک .:درکیمراک
 -ود. دنناسرب مابتاب ادفیدز

 اهتآ فرطب هزییول > تقوتبا
 ار شیاههاش هکیلاحردو دمآ

 ِ تفگ دادیمناکع

 رقن ود امش اب ؛ یاهآ -
 متشاد هوق دود هچرهنم . متسه

 یلد متخادنا داکب ناتفتب
 تراک هک امش .درکن یاهدیاف
 دیناوت "یمن دیرادن راکب لاغتشا
 هسادا راکب نیریاس دننام

 . دیهدب
 او شرس < ولداکنایج >

 هتفررکد ردسرت | شلد.درکد نلب
 2 تفکر

 -یم قرفهچ ؛زبتول یانآ-
 اب هتشاد تراک ام هک دنک
 نامراک لوصحم « ميشاب هتشادن

 .درادن یتواقت نا رگیداب هک
 و

 ژایراک رگید هک مقساتم-
 هیافآ . تی هخاس نم تسد

 یلیخ هیحان نیا سیلب «هزرب»
 دینک دواب تسا سرعو یدچ

 هقبحنیاژا اش زا شیب مدو-هک
 دو رب هکت شک رب .متسه تحارات
 دس ادشهآر «وداردا > نکیل

 :تکو درک

 بابا وت . زین ول نک هاگز_
  بوصم یقیرش مدآ . یتسهام

 یوحنب یناوت یمن ایآ یوتیم

 یکی ادعیوضوم نیا كلک



 حرخ اب ادناشجاودژا مسارم هک دادلوق ادنیلهب سیورجس

 شوم آ ردا رناب رهمیومهیل اسشوخاب ادکبل . تخاسدهاوخ مهارف دوخ

 ضحس كرتخد * دندش دراو دراج, اب سبم و یلوج , دیسوب و تفرک

 اد دوخ مبق دهاوخبم هک تفک واب و دمآ ولجدبد ادسبورج هکنیا
 سیورج لکبهب یهاکن یلوج .دسرب هتیرید یوزرآب و هدرک تاقالم

 ابابنامه « داویدیود وا هیاس: درب یپ نایرجب هرغنواب و تخادنا

 دیدید اد تیسا رتسم اش یتفو و :دیسرب یلوج ؛دوب شزپ زع زادداپ
 « دوب اش ميقوانوچ و , دادخساپ سیورج< ؛ دیدرکاضاقت هچوازا
 یدلتب یلوج < منک جاودزا اشاب دهدهژاجانمب هک متک اضاقت مدیدرتپ

 رظتنم تفک را < درک یسب سیورج < ٩ دادباوج هچ را و> تفک

 هل رتخدنامشچددیق رب «دس ری اشذا لوا تسا وغیموا .مشاب شتشک زاب
 زا دعب هرخولاب میتب كرثخد .دنکفاسیورج شوغآب اردوخو دبشخ رد

 ادوب هتفای ادشب وبحم زا رداپ اباب «لاس (ناباب)

 ات

 سیمددوفنآ ؛یناپناش سیمنمداد
 ثكبزومدن !هلبچتیاژا چپ ودن ودر

 هتخاسزا ملفیاهزا و" و نتمربذبلد

 و ۰ نب رب فلاد«وریامفذرچ یاه

 دشابیم زلدترباد

 ۱۹۵۳ لاسرد «ماوغل دنز»
 .دآ یناپک ددرلاک ینکت تدوهب

 غولب نسب ندیسدزادعب یتراک كم
 رد البقوا . «دومنیزاب دوولاهرد

 زرتبونیچ و لیت یلرش فیدد
 رب هدالع . دوب دادمتسااب ناک دوک

 و ««یددوک الوپد بوبحم هداتس
 و(دوادا اب راب > ورهام «رپچود

 ابیززاءهدع كي - < زتیادادابداب»

 نبا تسا هدشتخاس وبداد.ول.ك یناپیز یاههکلمو رگ هوشع نابود
 یامنبس دد یکیدرت هبآآ رد ادملف دن | هتسج تک رش ملیف نیا ددزینناهج

 نیداد ۰ دوویلاه سیعدهدومنیچ دیددیها وخ لاتسب رک

 _ ؟ییدرپ» یرم + ناب سیم نت تل

0 

 ملف شوپ داد نا ریا ردیراصحن (هدنی امن

۳ 

"۲۶ ۲۵۶۶۷ ۷ 

 نرخ هرس 3 فا

 ۳۳ یئروص باوخ یهاریب
 دهاوخ (یدنک)۴؟

 سربلاددا ودا ستسیت رآ دشیان وی

 ۳ حاتتا!بعردا د یا هشیپ رته
 ژا ودنپ اب ریم «هدشک سو رع» سیب

 كن و یت روصباوخ سان ك, اهنتوا

 نتفاسپ یا رس سیلب
 هرخالاب یلو دتفایم ابو تسدب وا
 یکشخاسلاجنج نا مامتدوشیم مولعم

 تسا هتشاد یتافیلبت هبنج وءدوب

 هک دلی _سار» وبدوتسا طسوت
 شرهوش و لساد نیج هب قلمتم
 ینادرک راکپ دشابیهدلبف رتاو تربار
 تسا هدش هیهتكورات نامرن

 لا رج رم ب وخ
 هتبآ و ۷۸ - ۱۹۵2۷ ت وا

 یل ووتسا ل رول «..ل-ا ر رج
 ید د. ین و یا ذی
 الا و كي ام . رکیعفلا ر
8 ۳0۲۲/۸۲۱۲ 

 (ماددولم) دنلت روت هاگشامن
 ستسیت رآ بال
 تسا یبلاج یئانج ناتساد ؛

 , دننایم قافنا دنلتروب رهشذد هک

 رتساش دل وراه ملبت ناد رک راک

 یت رهش نادنچ ناکشی رتهو دشاببم
 دن رادت

 طسوت < دنلن روبهاگشی امن >

 تساهدشهیهن وسراپ یلصدنبل
 روب و ء ایل و.بوعخ
 ۱7 یر -۱۹۵۷ت وا

 دن می یف ای

 1۳ 1۲۳۱و و۶

 (نرتسد)ج رم و جره نارود
 امارچبن -كيلب اید

 نبدنچزا دمپ پارک رتساب
 ملسیف نبا اب اشیسذا یرودلاس

 یداد . دسیآپهدرب یوربنرتسو
 سداک ن پک وجود هدننک هبهن نوتسلاد
 دشاب یم نادرگ

 مدب وولا ۰ دی دلباق
 هلوآ ۷۰ - ۱۹۵۷ هم

 تیم! ناچ «پا رک رتاپ

 تمددرع ۵۲ هعا

۱۱۵ 

 «یتوی كالب» تعاجش
 (ماددولم)

 سک و ف
 پساكپزا تسا ین اتساد .



 یوتف ال / هس

 یاهامس ۳
 ۳ همی تعنصیاهرادهاشزایهب لاسما هامتیس نورسیاعو زاتمم همان کا 5 ۹

۳ 
 مانب هدش باختنا تقداب ۵ ناتسودنه یامنیس

 یوشیمما رگ نای رتشممیدقت

 بود

 كاداب و اب ز هراتس

 ناا طعوا هک یدنه

 ,قرع«تاینا راد مایف



 رج وب ومو و و و ور و ار
 + و + هوم و _3ك ۳ هاو تتسح ۰ ول راهب : هدننک میظنآ 1 و

 ۷ یا ۳ ون اپ
 زا یمام و و و و و و هه و و و و

 لاگر زوم شزرااب یاهملیف رثک | دین ادیم هک روطنابه
 ٩1۶ را زاكب جیهزو رماب اتو دشابیم « ربا.نیودلک ورتمج هن اخ راک
 رظن زا هک دذلک هپمت یلاکیذوم ملیف دن |هدشن قفوم یدادرب ملبق

 یلاهملیف هرطاخ ۰ دسرب ورتم لاکی زوم یاهلف هبابب لالج
 ژردزاوآو  «سبداب دد یلاکب رمآ كيو « «ریبک دلینکبژ»
 ۱ اد اهملیف نیا هکیمدرم نهذزا هاگ چیهرگبد ملیف نردنچو
 دش دها وخن وحم دناهدومن

 لوصحم لاکیزوم ملینكي زا یا هلعص نون سکع
 رادراکاوا دنم رثه هداتس تل رشاب نارچت دد۱ ۳۳۳ لاسردهک
 | هچ رسکا ملپفنبا ۰ دمآهدرپ یودرب نوحب رک نب رناک و لیک
 ۶ 33۳ یلد دسدیما سبدا دد یلاکیرمآ كبملبف هباپب شب رذه
 [ . ددرکیم توصم ا.نیسمل اه كیسالک دانآ

 حیحص خساپ لاسراا هک یناک دن اوخزا رفن + هب
 ماذک رهپ هعرفمکحب دناهدون تک رش هقباسمنیادد
 . دشنهاوخ میدقن ناگیارب

 ه راتسهلحم هتش ذگ یاهه رامش هبهت یا رب

 بورحمناگشیب رنهیابب زیاه-کع دب رخ

 ار مود ماته لاک زوم یاهملیث هیهآ رد را را و هناخراک

 یا-ههلیا دادهتسااب ناگنرب ره نتشاد رایتحارداب و دشابيم | راد

 یاجیاههلی ۰ دراد ی هضرءرا زابار یاهدننک لوفشم لاکی زو»
 راه فرعم مادکر» ای ز هراپذآ و یودورب یا ول را ود یارب
 . دشابیم را راو دادعت-ااب ناوخ هزاوآاهنت «یدیا رود»

 هر راو یلاپک اب4"دراد رایتخا رد م» صاف ر نا

 رب ها رهام یاهصق ر یارجا

  # ۲ 2 2 ی 9 اقآ ریایهفقیم ربا الابرد وا رب وصآ هک تسب۵,۱*۱ رنه رهام ناسا

 نا رایکب دعا زفایم ۱همف

 دشاسب هتدادن تراهم صفر ملع دات-ا «یاک ج» هزادناب را ۱
 ما+ یلانج مایف كرد (یاک نج) دانلامو , تی وازا رتهک لتاال :
 هراب نیارد یرتخپ تا هطوت تسا هدومل تکرد :كبزرات رهث» |
۱ 

۱ 

۱ 

 بددنک تک ر شا رفا ۴۱۱۵ دیشا) هنشاد راعاخ) یلو دم ریم رظنب دلار

 كي هرباج] دناهدش هتحانش هدن رب هعرق مکحا هک هترام یبا ناگ

 . دومن میها وخ مدنت هلچم ههام
 .حمج

 ۱۳2 رامغ«یف م رب داصت و ناگشیب رنه» هتباسم ناگ دن رب ۰ " 7 و .,اء ۲ ۷ ۲
 لاک اب ندول- نیمرعتا-ه ندل ود ییاباب رب«نیهش هزیشدد -۱

۱ 

0 

۱ 
 یشدرف ری رحنا ۱6 زاول د ی رگنیاس ۸۵ 1 )ج دراودا-۷ (كادا) ینب رقدا وجیات آ ی
 ادیچپ ربول رلانیج -۱ ه رتسکنل مایلید -« دولیتتبازیلا -۳ینکاک ترب-۱ ؛ ورن رمنیلپرم-۱۳ لبیک زمیج-۲ ندوبیهیدددا -۱ یلرادناژ كرالک -۱ ۲ رثدداگ ادا-۱۱ لاب حس رتساپ ۰ لیسول -۱ ۰ ارتانیس كن ارف-٩ نمک رب (دهشم) شات رهم یاقآ ۴

۳۳0 
 دیئامن هعجارم یرهچونم ناب ایخ
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 یو رتنژت واتس و



 فا 3 ۲ ۳

 نر ترا
+ 

 ناهجدب) رج ینادنبسثا داشز] یصدرب

 رارتناوا رف نیسحتو حدمدزوم «توپشورو رف» یدادربلیف
 ۱ تسا ترک

 یفارک وتوتنادرگ راک ) نادادرب ملیفدوگن رب لوتامو لدنمدرف
 مزبلامدیکدنشخرد دوخ هدننک روحسم رثهو تددقاب (دشابیمرتالپ زن ارق
 هدربب یسوسحمقه نژبواتسیو متسس . دناهدومل دیدشتار ملیف رثوم
 تسا هدادامنیح

 اسان یل اعقون ام هک ملیف نیا یزبمآ كن رو یدادربمایف یارب
 دناسرب اد نآ شزدا هک یاهلک مدشن رداق مدوخ رنوپسکیدرد یوتسا

 (ویویدیدراتاس) ما

 یر ۴

۱5۲۳۳۳ 

 و

 رز یر ۷ ی 0 یر 7 یر ین ۳ ی ۳ نر ی یو سم

10 

 هند رک

 زاب ملبق

 ترویه

 ]و مچیم

 هدش لافشا یعیبط یاهژادنا مشجژا

 

 تسا هدننک ترظضم وهزکنا ناجیه

 0 . .تسا هشن بوکغیم یلدنص رب یچاشامت هک

 ۲ 1 (دیلسا كج)زاژاتن وم دوشیم
 ووکو حرط (وکنلتوت)ذا یفارگ ملیف نا دن زاس

 ونلا كني وریا طسوت <« رتسکاخریز
 . تسا هدشهیهت یلوک ورب تربلآ

 زا

 هآ) كن : یاپبلیف نونک ات دنشابیم كیدراو
 الط شاداب - ناغ كارز
 بس رز والد یللمل نب

 محو

 ۵ ریتک واهكج - یهاودرمایلب و - نر واابف و
 اپمک یارب (دیرلوراک) ماسملاع هفبان طع را هک

 ویدوتسا بحاصهک هدننک هبمت ودنبا

 روتسا ثرلوصحم ۳ داو شیات نا رهن
 زک یناپک طعوت . نایم

 دن وشیم

 ر ملی ناد رک داک
 ن هک دشایبه

 یراوی ریه شادا ثب راپترباد
 3 1 دنکیم تک یاهدامل اقوف

 بقا وناک سک ام ملقب یلاتساد .] 3و دریا طموتویداس

 هب یدادرب ملیف و هدش میظنت
  یزیمآ كن دو پوکسامنیس
 امن |نوسنکید دن ومزدهلیسوب رلاک

 یاهبن
 بی رفلد یرظانم و نو.

 یردقب زبت ملف یئاهتنا شخب

 2.كیزوم فینصت (سکاب ناج)زا
 ۲ ارنوج تنگ و نیماجنب روت دآ )زا

 نوسیتامریتوم) زا رتسک دایریهد
 رک هناضادیاب نمضرودشابیم

 شتآ» دشرک زهکی رو طن امه

 سیلسب
 زد سوج

 هو هدیدر ناتسلگل اهتلم روضب لبث هناه



 و

 نیزه

 هما ام ار هر رم

 7 را ۸00
 ی. 8۱۲5 ۲۲8 ۰ ٩ /

 روم دوس 70 ۱۲ ۲۲۲ ۷۰

 ۱۳ 1 7 بز 17007

 ۳" نا
 تسمسم القا تا

۱۱۸/۸ 
 ۱ ای ۳۵۱

 طب ۷ 1اتتلقا اتاق رب (20 ۱ - ۳«
 بو هدیاضت سن 1

۳۲ 
 ۳50 - سس اس ب 1305 الا رس 1

ا) ایملکی نابکا ارتشملوصحم
 (ناتلگنا) تكيوراو هرم

 ار یصعسم ۷ یه _ ۱



 ات ۳ تنم ی ین یورو یو ی ی
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 نیک رالولل : زا :
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 تیر نر ین یو یو یو یو یو یو سو سو ی ّ

 هن متیم سح تافوا ی

 متبموخ لاقاد تخب زيا قیاو

 یادصب دها وخی-ملد متاوم نیتچرد
 نادنچ نیا هتلا . منک هیرگ دل

 اد ینارتخد نم , تف بوخ
 یژاردورود یاهوزرآ هک مسانشیم

 ناب لوصو یارب هثیه و دن داد
 یددورب رد مهزوته نا رتخد نیا ژا یئاه هنوشن دننکیم هی رک دزد[

 اه نآ زا یکی یاجن و مدمآ رد بآژا دوطنیانم هلاح ارچ . دنته
 شبلراتک مس رپیمووخزا دیدم یاهتدم هک تسا یلاوثس مدشت نارصوه
 : دوزفاو دروخنیچیک دنا مسبت را رب

 دبدنخ وا .ماءدش روطنیا ارچ مدیمهف هرخرلاب لقژو ودنچ -

 ارنیا شتساد و متسه دنبدوخو هاوخدوخ دابژ یلیخنمس
 یتفص نینچ نزکی تسنبوخ یتساد . مدوب هتفگت لاحبات سکچیهب
 هدشاب هتشاد

 یاهدامل|قوقتراج و تحا رصب هک تسادرا ودو ونوجهدیقه نیا
 دشابن ین درک رواب و لوبق لباق اهیددویلاه یارب دیاشو ؛ هدرکذارآ
 « هدارای و تمس نزكي اردوخ هنادازآ روطتیا هک یاهداتسب اهتآ
 هامشش دنهدین ناشن دوخزا یا هقالع دنکبم ینرعع «اوخدوخ نزكي
 اجرویج ها یئالطوم سی رتک !كي و هدارااب مانیک « ناوجنوج « لبق
 تفریذپادمتسینرق سک وف یناک دادرارق طقفوا « دوریلاهزد . دوب
 تک رش رتشی ینویزیولت همانرب دد یکیدد طتف نآ زالبق هکیلاحرد
 یناپک ناکام نیرتناشخرد زا یکی نوج « زورما . دوب «درکل

 افتر ۳

 موسرمشملف نا رخآ زا یاهنحصرد دراودوونوج
 ( ویاهرهچ هس ) هب

 ور ووتب دو «وباء رهچ هس»
 یکی هکناتچ

 زا مهتیف » : تشون قو ما
 .وایوونزو دنوپ ۱ . اب

 مزاتس کی نمرظل هد تسا هتناوت
 ٍلم یسک« دنکه واج یتاص بیجت

 یزیکفا تومش یاهیتس هک نم
 مدیو اد ترول ایت وصات تو یاءزا
 < ۱ تا

 نیدقتتع رتشی ]جست یلو
 هنچ دنا تناوت یتخب هتسنبازا -

 دزاودوو یصوصخ یکدن زا هملک
 ددآودوودوج . دن روب تسدب

 رو «هیووف ۲۷ دد , لقلس ۲+
 ءدعو اندب اجدوج لب وساموت
 ووم یکچوک رایب رهش لیوساهوت
 رگید رفت هساب « یکلاص هدزبسات

 وشردب ؛ شزدام -درکم یک تز
 ۳ :تفن وا .شردارپ

 هایم دایز نمهب متیدلاو
 و درف تکم یمن هدنتشادن یبوخ

 + دوزنآ

 نسب مه «دیود مردارب و

 هتردمأما هدونهداد هنات«لم؛یتل 1

 + مدو۱ دوجوب میکدنزژ رد یلوحت
 هجاوم نارساب ۵ مدوب "هل تنه

 یکیاد هدنتسب ریکتخسو نشخ منیدلاو لثم مد رمهیه هک م دهن و مدش

 دروام هناخ هب هسردمژا ارم یاهباتک تساوخیم یرسب « اهزورزا
 . درک كاب اد مسابل یور لک كرب نامه« هشردم طوحمرد دی زور

 یسک فک متشادن یاءدارا ینعب «متشادن رتذیب لاس تشهنم تقون ] رد

 یاهداکنبا تلع متناوتین نم + مشاب رفنتم واژا اب مرادبتسوداد
 میس رتمدوخفلاخم سنجزا نآ ژادمب تهجنیمهب «منک كرد |ركرسب

 میارب دمب یاهلاس نایرج نیمه . مدیشک رم تلاجخ یدرم ندیدزاد
 ۲ هیتعاذکن و دادمتاجن هکدوب؛یکشیپ رنه , درک دیلوت یک رزب تبیصم
 یاابدام < ام هک داتنا قانتا ینامزو . میآ رد بآ زا دورطم هچب
 یلاههچب یاتابت زانم « انابوام هسردمرد . میدرک تک رح ابجرریج
 رج دندوبشیم یژاب كن راکنو یاهسابلاب شیان نلاسنسیود هک
 لتم تسرد اهتآ ندیدنخ و نیزفرح « نتفدءاد زرط . مدرکیم

 ِ . ثدیدزانم هکدندرکیم یزاب یعیبظ یردقب و دوب هسردم حراخ طیحم
 , ۳ طیحم لثم یزیچجیه :هظحل نآ ات ۱ مدیشکیم تلاجخ اهن هایت
 ۱ 013 دوب هتشادن فوطعم دوغب !رم رظن روطنیا هناخاشامت
 تن وتیم هارنیمهزا طقن |ریذ مورب نسیود متن رگ میصت
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 تب ومداقاضولح یوهدژا ومدرکیم نو سه
 نم و ارم ابنیطما یکی « دس . منا 3

 دیتک دوصت دیتاوتبت اش درکیفرعم ناب
 تسوداورتاع میکدنز تاواژا نم .مدع

 هم وبهلاستشدوب میکدنّژود یدیدج هرور ریس

 لو اب ۱2۵ ذا یاهقیقدره .تم رف و اب

 < رد توفو
 یجع

ک تخای داداو ار مددام دم زور
 اتیبا رم ه

 راکب هتنه ره یل هدرکیمدد ارمی

 یها تفریح دوزاب دیرخ یارب زین مددامو زن و تار 1 ۳ لر ی لح یتاساب ادلکشمنیاملف - دراذکب

 ته" یو دماجنام لوطب رتشب ایو تای نم « وری
 مردی ؛ دشابرب ام هتاخدد یا«1مله و روعهچ 2 6دوب هلی د مود < هتو وابرب و ملف حتقا بش یارب یاهمانتوع یخ تاتو و
 > . درو

 بک ؛یتیی رک .میطیاح دو لجیم تداکد ا» باتک هک وب یتابک, 2 دواپ
5 1 
 و ناکشی رته همه . تشادن هقاسو ریظت ۳ دوب «دیسو

 تكرحتم یاهتکناروت و صو تم یاهسالابدندوب عج ۱
 + دتشاو یهاک عالطا امیسو ملقب نمرقا و هتالم 9 نانکیزا

 نتقد یارب نمشتخوک م امت میاب اجت اب مهنم ۳ ۱

 راظتا هک دیشکن لوط یاهقیق ردنچ مدیتسرییمار و 0 نیاپ «ریویل این الو دوخ بویحم هكپ رتههک دوب نیا رطاعت طقت داک

 یل ویو . درک مرت اتسنورس یمابیذ لیوموتاو دیر 5
 ناتج اب نمیلو دشراپهر اتم بود قرطبو دمآ حراعب تر

 ناکدتخ و متیءد «اقرط مدرک مکار ميايوتسد مدید 9 رب ویل وا تزوص یتق ودش و وطعچ مت ا دمت ی
 ٩ تساهغ#« ناهنیانک هاگن؛نک ءاکت هردام؛ ردامهواد مدیشک دایر

 ترسهیاپتسد ی ومتخ دنا ری ویل واشر آباد مدوخ و «!تسا « با ناب
 :متشک مدید ۱دیل یتق و درک | دچ مهذا دام یلنیوبو
 ربد و هدش كس آرا ول مت امشچ < .دیتسه تخش وخ یک دن زرد

 « درک م ها وخت شومارق رک ههکد وب یبشنیآ ادمتیدلاو
 یرتخد.متخادرپ كیتامادبسو دد نتق رک ا رقب نم هان اب زین

 هترد دوج واب « دوب ناوج یلیخ جلاک یارب «لاسهدقه ,نم لاسدنسب
 متارطا نیدرمیاهاضاقت متناوتیم یبوح+ شیوخ تیافک مدعو صفات
 مه نآ رس نم یتتحوو سرت بحوم ماهقالع مدع نیمه منک درار
 هدافاریو تااحایم هوبخارتخد كيرمسا "یروطب دو ءدخ تک
 مدام و ردب كرت «میاقنو یک دیجن ورب ءوالع هد درب هتشاذگ نم یدداد
 مرا اترم هکدوب یرگید ریذبأات حالعدرد «متشاد ناشتسهد امتادهک
 2و دنا اب ول ۰ مردی لیاتفالخ رب هک دش_یس اهیتخب دب نمه .دادیم
 ۱ . موشگروی وب مزاععلک

 رو یدوزب . دتخاد ریمرهلد تمعیهام نمبیرارقم اجنارد
 تاخ ایر یتع هوا قاع . مدیژوو لافتشا لیصحتیامادد ۰
 .تساب « نآزلدس . مدووآ تسدب «یربکت ومتریاد» 9

 و یامواسزاکب وخ لدتت»
 رم ناکد تک هیهت نوج بیجع دادستس رود یووورم ناکد نک هه ن ادعا و تیلب اق ۱ ۶

 7 , دنهدزا

 شج تي دندوب هداد واب ارهمات توعدنیا ت یشچ کی ۰ 2

۱ 

 رفع

 : تک اپت اب نوجزودن
 + 1-11 یتغ < وکچیه یافیاژا و ماءدن یرعاع سو رتک ازوتهس 7 اصرب

 5 ؛ دن دو وا ودیما ]زود
 0 بن شوما رتتتوچیهار- اس۶

 ِ یر رف

  شیامزآ و نیر تعتاروا یسی راپچ رود تکیوشیا مب

 هفاق . «انولطم هقاق + یعوتصعهبرگ* یهوتصم ةدنخ تخادمد وخ یی . مهابلاطنا ناخیارب هبًایمرب متسدقا هک یواکره دوم دارق مدمآ
 ها مدشوراو یتخو ؟هورکس نیرش !دنتمد تویحمهاق یا
 هام یارب تسا نکس هداا هدوو سیالاحد تقگ نس نادرگ راک تب .دندرک ی قرمسهزج ناکیذاو اهدزنکار یاب ارهددچ هدامآ زیچ

 هطت هب ناوخالوآ «زاداد متفگ ساب دیناوخ زا و آ هم
 یفتع باوح یتیان تان اهتءادد هک د رک د رشوگ نسب نادرک راک

 ؛ مدادتمم فوج !راجاتمهم نیاریاتب .مهدب
 مراد راخ و هتشاو تسود هک اریزاو1 ره دتنک نساهن ۲

 یاو]جه دحدص نکک ارم :واوپکی ک كيو اد رج .متاوقب
 حس یرگید هاگع نادرگر هک« نانایایذا سی ورکت روطخ مزتسب
 یست < دیصترب دناوته توآ هه ,هالحا ء دصریو دنتآ
 هتفکو درک ی امدتحوا . مدادناگت نتساوت نارتب ارومرسو مدوش
 ۰ دیر امرفارگو رکاب دیااش دراودووییم ؛ توخوایبو

 قاخ . دمآو فج باپيرکاترامو «هطوحم قرظت1 زا «رقارک ورک
 نا اب مدییف ۰ دخماتیتقو . میدرگ عورخ اویالم یوگی
 دوولاپ ددرو هاد يلق تچوک فطع نه . -:اهوون یرا. ری ایق
 هتهب یسوح تیعوعا ییوآ .درک اس۲ -:اودوونوج یاریاو

 تریارا و«یتاطیخ ةسوسووود نیلفهناواب + (یظاتسا میک ر ظ ریذ)
 مابتوح شایققح رتهاما . دوشیژاب «ترمژا لیتبوب تیوودرگ او
 هس یصاح یلات وتاب نوج ملقیار» . دید ۴ یلجتم «ويا : ریچهسو

 . دی وگصشدوخ .درکیءافیا !وداضتم و اقلتخم ران وسرپ

 یزیجالا یناحا هاگچهنمو  دنامرت اتقیقحارم شع نیا -
 » مست یعق

 4 ییم لو هکی دوکا) «نموتلب» ابنوج « یودو برد
 زاوا هکد و ی نل وا نیااما دشانع۲ (دوتبم اتیااو تنكب یس
 وا دوخ « درکیت ساحا لتود یاهصاوو سرتدوخ فلاعم سنج

 > دیوکی ع
 هتشاو تسود 1 رع هوا هکم وب یدرم قشاع مهاوخبمنم -

 یمویءوورف نیرت وادافوو نیر ریم نستست وا مهاوخیم .دشاب

 بصحااص وا منع ۲1 یلاع یک ن زومد رک جا ودا وا مه| وعیم دی دا
 نم ۰ دینکت شومارق .مناوتب شناشچ دراز یتخبشوحقرب و موشهچب
 . متس«نزو» * ءمشاب «یوم رتکاوكب هکن آلو

 ! هکن ! کن
 ..  رهوخ کیه رک ه ار هو ویلاتات ووخهق وتعم را وتو یار

 و اکسل همهت ,یآ66 بلق و -. . درک ف ,ممروغت تارا لول
 ۳۰ ۳ گو ؟دمآ رد هزرفپ یو !هدروخ ات

 < یآتعرق و دیمج هیک رو یعوز یوم نلیرمو -
 ۱ - ماقس < شب رتبد نیلاسو هکد و ی نیا . درکد هاوخ یژاب
 م دیس

 ۱. ریل ریزه ٩۳ تکان میک > « رتگیا نیج» ملیفود -
 . ,یوقحرالد زا رهتس ود# رلهتجفی» هکاحود دتحادرب دم
 ۳ 1 دو هترک

 . مدنک هی «نلکد کم ودع ۲ : نلکده کم روتکیو رس تب
 . دوش ج20« یلاسو اب هو مهوریسدد یت وی رولت یاههماع رب

 لو ور یرمزورشرسهو ررفهزوخ_
 77 دن ررق نیموس یا .دن دتیرسب بحاص تسوگ |



 تساهدعه.م ید)دریب )رخ رب یربدوتما هم تکرامو یراکمعاب هکیماف

 نر بو زن اوتتم

2 ۳ ۳ 

 : ملیف شویراد هدننک شخپ

 :لا رتشاب

 ندودیناد
 [ 0 زا

 اید رچ ونیج
 ۱ نیاهمیندربذنم نم

 هبنکی لایع
 درادن دو ویرتک رزب نشع



 5: ۹ بک اهنیمس ره بشما

 یعاهتجاو ی دنع ره وق ما ردالب

 لود 4همعن
 یسداذ لماک سبوف ریز اب یگندمیف

 یوروش ناتسنمرا لوصحم

 كا رعشاب

 نایزاامارهاو نایشدمآررت

 ۱۳م نارسسرتیلب

 و کام : هدنسیرت

 ناینوطراه |
 3 : نا زاسنهآ

 نایلدرا-ك

 ایبملک ینایمک ۱۹۰۷ لرصحم یگند ً ترک راه

 هلارتشاب
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 او قسنسور نادام 2

 رطوا ایم
 ۰ ۳ ترا ناگرتشیر نزار 8


